
oSwreoczENIE MAJATKowE
radnego gminy

Parczew dnia 24-04-2017 r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisat "nie
dotvczvtt.
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlit przynale2no5d poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i mbowi1zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku

objgtego mal2efiskq wsp6lno5ci4 majqtkow4.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

czEsc A

J a, nizej podpisany(a), Lukasz Janusz Gol4b
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)... I 5-08-1 984r........w................Parczewie
Urzqd Marszalkowski Wojewfidztwa Lubelskiego w Lublinie

Zatgpca Dyrektora Deprtamentu Rolnictwa i Srodowiska.................,

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142,
poz. l59l orazz2002 r.Nr23, po2.220, Nr62,poz.558,Nr l13, poz.984,Nr 153, poz.l27l iNr214,poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malZefiskiej wsp6lno$ci
majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ROR+ Rachunek oszczgdno5ciowy pEKAO
ok. l0 000,00 zl, IKE Getin Bank 21,000,002t
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: .......... ... nie dotyczy
- papiery wartoSciowe: nie dotyczy..

na kwotg

II.
l. Dom o powierzchni: .......90... m2, o wartosci: ..........200 000,00.
[tul prawny............wsp6lwlasno5( udzial I /6.....

2. Mieszkanie o powierzchni: 59 m2, o wartoSci: 350 000,00

rytul prawny MalZef ska wsp6lno5d maj4tkowa..
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy.. ......., powierzchnia:
o wartoSci
rodzaj zabudowy:

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomoSci: nie dotyczy

powierzchnia: ..........
o wartoSci:

TJF
l,/t



nie dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2lUYo udzial6w w sp6lce nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ........... nie dotyc2y............

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych -naleLy
podac liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

IV.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w, w

kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleiry poda6 liczbg i emitenta akcji:
nie dotycry

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy nial}oh akcji w spolce: .... nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale\ podai liczbg i emitenta akcji
nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl1czeniem mienia przynalelnego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Pafistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiry podad opis
mienia i datg nabycia" od kogo

nie dotyczy
1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz4 (nale2y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysokoSci: ..................

; ;;;;;:;; #i;i;;;;;; ;;il;;;;- i;rT:,iJ,lli?.;;;;;;;;t;; ffi;;;;;ik;; ;;ki.: a,i"i"ii"s.i
(nale2y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

nie dotyczy ..
- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

nie dotyczy..

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy..
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy..
- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

tltul prawny:

III.
l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w, w

kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleLry podad liczbg i emitenta udzial6w:



Y

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ... nie dotyc2y..................

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zaj96, z podaniem kwot
uzyskiwanych zkaldego tytulu: .

Urz4d Marszalkowski Wojew6dztwa Lubleskiego wynagrodzenie ze stosunku pracy
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 101 596,30 zl ..............
dieta radnego za rok 2016- t0 450,3221.......
ZadoSduczynienie przyznane wyrokiem SO w Lublinie w kwocie 50 000,00 21............,.....

IX
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
poda6 markg, model i rok produkcji): ... . VW Touran rocznik 2008 ......

Zobowi4zania pienigme o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedyty i poLyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi1zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

Kredyt Hipoteczny na zakup mieszkania w PEKAO S.A na lrwotg 272 00010021do sptaty

pozostalo 240 000,002I

Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z elniu I marca 1990 r. o n{rmorzqdzie gminnyn')

lh oa. /o/7 &*rzry M
(miejscowoSi, data) (podpis)


