
OŚWIADCZENIE

o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu za rok 2019 

Właściwy urząd skarbowy -

Ja, niżej podpisany(a) Małgorzata Jużków, zd. Heczko,

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn)

urodzony(a) 28 lipca 1957 r. w Czechowicach-Dziedzicach,

zatrudniony (a) w Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, sędzia,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko)

zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 2062, z późn. zm.) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego oraz objętego 
małżeńską wspólnością majątkową wchodzą:

I. Zasoby pieniężne

1. Środki zgromadzone w walucie polskiej; ROR -  13 212,00 zł (wspólny z mężem), lokaty -  
121 350; 21 452,00; FI -  55 057,00 zł; -21 681 zł, lokata oszcz. 21 700;

2. Środki zgromadzone w walucie obcej: Bank -  38,94 USD 

II. Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

1. Dom:

% domu o powierzchnia: 110/182 m2, położony na działce o powierzchni: 0 ,1730 ha, 

adres: ■ , tytuł prawny: spadek po ojcu,

2. Mieszkanie: spółdzielcze własnościowe, zakupione w 2005 r.; powierzchnia; 129,6 m2, adres:
, wspólność małżeńska,

tytuł prawny: współwłasność,

3. Inne nieruchomości: garaż, powierzchnia: 14,83 m2, adres: j.w., tytuł prawny- współwłasność; 
działki o łącznej powierzchni 0,7996 ha w ; zakup, darowizna; współwłasność;

4. Gospodarstwo rolne:

NIE POSIADAM

III. Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów 
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)

TOYOTA RAV4, rok prod. 2015, współwłasność małżeńska, MITSHUBISI COLT -  rok prod. 2010 
(współwłasność);



IV. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

(nazwa spółki, siedziba, wielkość udziałów, ilość akcji)

NIE POSIADAM

V. Instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niż wskazane w pkt IV

(rodzaj, ilość i wartość) NIE POSIADAM

VI. Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane w 
okresie roku przed dniem, na który składane jest oświadczenie, o ile ich łączna wartość przekracza 
10.000 zł, i ich źródła, z wyłączeniem dochodów uzyskanych w związku z pełnieniem urzędu na 
stanowisku sędziowskim albo zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora 
sądu(l)

NIE POSIADAM

VII. Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa, innej 
państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub samorządowej 
osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

(podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo) NIE POSIADAM

VIII. Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł

(w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, warunki na jakich zostały udzielone, wobec kogo, w jakiej 
wysokości, wysokość pozostałego zadłużenia)

Wkład budowlany związany z zakupem mieszkania w 2005 r., spłacany w ratach -  822,75 zł, do 
spłaty 134 185 zł, spłata do Spółdzielni Mieszkaniowej,

IX. Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym:

Mąż jest współwłaścicielem domu drewnianego z 1923 r. z działką 0,1686 ha w 
darowizna.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Osiągam dochody wykazane w PIT 11 z tytułu pracy w WSA i Krajowej Szkoły Sądownictwa i 
Prokuratury za patronat aplikancki.

, 23 marzec 2020 r.

(miejscowość, data) (podpis)


