
Urząd Skarbowy w Elblągu

(nazwa Urzędu Skarbowego)

Oświadczenie o stanie majątkowym

Ja, niżej podpisany, Tom asz Jurewicz.
(imiona i nazwisko)

urodzony 25 września 1969 roku w Pasłęku .

zatrudniony) w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu 
zamieszkały w
po zapoznaniu się z przepisam i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity  z 2006 r. Dz. U. N r 216, poz. 1584), zgodnie z art. 10 tej 
ustawy oświadczam, że posiadam w chodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek 
odrębny:

1. Dom o powierzchni: 134,76 m2, plus część gospodarcza 25,68 m 2 położony w  , kod
pocztowy , współwłasność małżeńska z

2. Mieszkanie spółdzielcze w łasnościowe o pow. 73 m2 w , kod pocztowy
współwłasność małżeńska z

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie p o siad am ................................................................................. , pow ierzchnia

tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać jaki):

4. Inne nieruchomości (place, działki):

( na tej działce posadowiony je s t dom opisany w pkt 1 oświadczenia), 
- garaż przy ulicy o pow. 19 m2

5. Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgrom adzone w walucie polskiej: 61 000 zł

- środki pieniężne zgrom adzone w walucie obcej: nie posiadam,

- papiery wartościowe: nie posiadam

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu 
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

adres:

- działka budowlana przy
- działka budowlana przy

o pow. 924 m2 , współw łasność m ałżeńska z 
o pow. 105 8 m2, współwłasność m ałżeńska z

II
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Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo :

nie*

III

1. Nie jestem  członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa 

handlowego, ani też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.

2. Nie jestem  zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach praw a handlowego, które mogłyby 
wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność.

3.Nie jestem  członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni.1

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje: M akarony Polskie - 3001 
akcji, Farmacol -228 akcji, Vistula G rup -491 akcji, wszystkie spółki notowane na G iełdzie Papierów W artościowych 
w Warszawie

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąłem dochodu 

Równocześnie oświadczam, że nie posiadam  spółki gdzie moje udziały (lub akcje) przekraczają 10 %.

W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanow ią 10% kapitału.

IV
1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobam i, nie zarządzam również 
taką działalnością ani nie jestem  przedstawicielem  czy też pełnom ocnikiem  w prowadzeniu takiej działalności2.

2. Prowadzę w wyżej określony sposób działalność polegającą na:

Nie prowadzę działalności gospodarczej

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągał dochodu

V
Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 zł. (w przypadku pojazdów m echanicznych należy podać markę, model 
i rok produkcji

Renault Scenie 1,6 wersja Tech-Run, rok produkcji 2010

VI
Zobowiązania pieniężne powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały 
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim  zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Końcowe powykonawcze rozliczenie budowy domu z wykonawcami ( obejm uje ono należności za prace ju ż  przez nich 
wykonane gdzie rozliczenie wstrzym ano z uwagi na stwierdzone uchybienia, prace niewykonane a planowane do 
wykonania , a także prace z tytułu reklamacji, w tym m.in. poprawa czap kom inów i obróbka ich ołowianką, poprawki 
dekarskie, poprawa izolacji balkonu, pełne zakończenie prac elewacyjnych. wykonanie opaski odwadniającej wokół 
domu, poprawki instalacji elektrycznej, poprawki w wykończeniu górnej łazienki) łączne niewypłacone należności z 
tego tytułu szacuję na około 45-55 tysięcy złotych - z tym, że wypłata nastąpi dopiero wtedy gdy wykonawcy prace 
zrealizują w sposób zgodny ze sztuką budowlaną.

VII
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym :
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brak

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 K odeksu karnego za podanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbaw ienia wolności.

K t  C ( j  c L A

fmiejscowość i data) * (podpis)
Elbląg 1 marca 2016 roku ll̂  ^ T
1 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie

*  Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane
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