
OSWIADCZENIE

o stanie  majątkowym  sędziego,  dyrektora  sądu  oraz  zastępcy  dyrektora  sądu

Właściwy  urząd  skarbowy

Drugi  Urząd  Skarbowy  w Rzeszowie

Ja, niżej  podpisany

Tomasz  Smoleń  zd. Smoleń

Urodzony  i i 961 r. e Rzeszowie

zatrudniony  w Wojewódzkim  Sądzie  Administracyjnym  w Rzeszowie,  sędzia

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:  97 600  zł

2. Środki  zgromadzone  w walucie  obcej:  10 315 euro,  12 630  USD

Il

Nieruchomości  i tytuły  prawne  do  ich  posiadania

1. Dom:

powierzchnia:  100  m2

położony  na działce  o powierzchni:  1IOO  m2

adres:  - RzeszÓw

tytuł  prawny:  małżeńska  wspólność  ustawowa

2. Mieszkanie:

powierzchnia:  1. 56;16  m2 2. 55,90  m2

adres:  1.

tytuł  prawny:  1. Współwłasność  w 5/32 częściach,  2. Współwłasność  w % części

3. Inne nieruchomości:  1. działka 266/5

powierzchnia:  1IOO  m2



adres:  Z

tytuł  prawny

małżeńska  wspólność  ustawowa

2. działka

powierzchnia:  1846  m2 obręb(

adres:  Rzeszów

tytuł  prawny

współwłasność  wraz  z żoną  w 2/8  częściach

4. Gospodarstwo  rolne:  nie posiadam

rodzaj  gospodarstwa:

powierzchnia:  m2

adres:

rodzaj  zabudowy:

tytuł  prawny  (własność,  współwłasność,  użytkowanie  wieczyste,  dzierżawa,  inny  tytuł,

podać  jaki):

Z tego  tytułu  osiągnąłem  (osiągnęłam)  w ubiegłym  roku  dochód  w wysokości:

m

Rzeczy  ruchome  o wartości  jednostkowej  powyżej  IO.OOO  zł

(w przypadku  pojazdów  mechanicznych  należy  podać  markę,  model  i rok  produkcji)

1. samochód  osobowy  Renault  Kadjar,  rok  produkcji  2019

2. samochód  osobowy  Suzuki  Splash,  rok  produkcji  2009

iv

Udziały  i akcje  w  spółkach  prawa  handlowego

, 412 akcji  imiennych  serii  A i

785 akcji  imiennych  serii  B.

v

Instrumenty  finansowe  w  rozumieniu  art.  2 ustawy  z dnia  29 lipca  2005  r. o

obrocie



instrurnentami  finansowyrni  (Dz.  U. z 2017  r. poz.  1768)  inne  niż  wskazane  w pkt
- iv

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  IO.OOO  zł,iich  źródła,  z wyłączeniem  dochodów

uzyskanych

w związku  z pełnieniem  urzędu  na stanowisku  sędziowskirn  albo  zatrudnieniem

na stanowisku  dyrektora  sądu  lub  zastępcy  dyrektora  sądu"

Nie  dotyczy

vgi

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

Nie  dotyczy

VIII

Wierzytelności  pieniężneizobowiązania  pieniężne  o wartości  powyżejlO.OOO  zł

Nie  dotyczy

ix

Inne  dodatkowe  dane  o stanie  majątkowym

Jestem  świadorny(a)  odpowiedziafności  karnej  za złożenie  fałszywego
oświadczenia.

Rzeszów,  15 marca  2022  r.


