
oSwtADczENrE MAJATKoWE

radnego gminy

Parczew , dnia 31.08,2018 r.
(miejscowoia)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawde, starannego i

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduja w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisad

,,nie dotyczy".
3. Osoba skladajeca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleino5d poszczeg6lnych

skladnik6w majetkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrebnego i maiatku objetego
matief sk? wsp6lnoiciq majQtkowe.

4. O5wiadczenie o stanie majEtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pieniqine,
5. W cze5ci A oSwiadczenia zawarte sA informacje jawne, w cze5ci B za6 informacje niejawne

dotyczAce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoici.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisa ny(a ),.....

urodzony(a)

Lukasz Janusz Goleb ..

{imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

.. 15.08.1984 ................. Parczewie .............

Unqd Marszalkowski Wojew6dztwa Lubelskiego w 1ub1inie............................

........Zatepca Dyrektora Deprtamentu Rolnictwa i 5rodowiska....,.....,.....
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2Ol7
r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad mal2eiskiej
wsp6lno(ci majatkowej lub stanowiEce m6j majqtek odrebny:

t.

Zasoby pieniqine:

- irodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: Ok. 14 000,00 zl ROR, 20000,00 zl IKE 8S

- irodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: nie dotycry,,........

- papiery wartoSciowe: . nie dotyczy

. na kwotq

dv

eJ



.

1. Dom o powierzchni: 96 m2, o wartoSci: ............... 200 000,00 zl wraz z dzialkq o pow. 459 m2
tytul prawny: Wsp6lwlasnoSd u dzial Ll6
2. Mieszkanie o powierzchni: 59 m2, o wartosci: ...................360 000,00 zl .....
tytul prawny: .......................wsp61w1asno56 1/2 malieriska wsp6lno66 majqtkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...-.................... nie dotyczy........., powierzchnia: ..............
o warto6ci:
rodzaj zabudowy:

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: ..

4. lnne nieruchomo6ci:
powierzchnia: nie dotyczy..........

o wartosci: . nie dotyczy

tytul prawny:

tytut prawny: nie dotyczy

.

1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta udziai6w:

... nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w sp6lce: ..

Z tego tytutu osiqgnqlem(9lam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ..................,...,..............

............. nie dotyc2y .............
2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbQ i emitenta udzial6w: ..........

... nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysoko6ci: ........
nie dotyczy ...................

lv.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq I emitenta akcji:

........ nie dotyczy....

........... nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w sp6lce: ...............

nie dotyczy
Z tego tytulu osiEgnqiem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ........................

2. Posiadam akcje w innych sp6ikach handlowych - nale2y poda6 liczbq iemitenta akcji: ...................

dl

Z tego tytulu osiAgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ............... nie dotyczy

...... nie dotyczy ...



v.
Nabytem(am) (nabyt m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego ma.iqtku

odrQbnego) od Skarbu Paristwa, innej pa6stwowej osoby prawnej, jednostek samorzAdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujEce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia idatq nabycia, od
kogo: .............................

.... nie dotyczy ....

vt.
L- Prowadzq dziatalnodi gospodarczq (naleiy podai formq prawnE i przedmiot dziaialno6ci): ..............

nie dotyczy ..............

- osobi(cie .... nie dotyczy .

- wsp6lnie z innvmi osobami nie dotyczy ........

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: ... nie dotyczy.........
2. Zatzqdzam dzialalnosciq gospodarczA lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takie.j

dzialalnoici (naleiy podai forme prawnE i przedmiot dzialalno5ci): ..................

......... nie dotyczy

- osobi(cie...-.. nie dotyczy .....

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy....

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ......................
....... nie dotyczy ..

v .

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki) ........ nie dotycry

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) nie dotyczy...

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . nie dotyczy...

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegiym doch6d w wysoko6ci: .......... nie dotyczy

vl .

lnne dochody osiqgane z t\^utu zatrudnienia lub innej dziatalno6ci zarobkowej lub zajgi, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaZdego tytulu: .....

Urz4d Marszalkowski Wojew6dztwa Lubelskiego wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres

01.01.2018 do 31.08.2018 -63 725.52 zl, dieta radnego 6935,76 zl ........................................

g/

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy..........



tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyiej 10 000

mechanicznych naleiy podad markq, model irok produkcji): .......

zlotych (w przypadku pojazd6w

nie dotyczy

x.
ZobowiEzania pieniQ2ne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i poZyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici):

Kredyt hipote€zny na zakup mieszkania w banku PEKAO SA na kwote 272 000,00 zl,

;/



czEsc B

Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustowy z dnia I marca 1990 r. o samorzqdzie gminry)m)

Powy2sze o6wiadczenie skladam 5wiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S l Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

%tud 2o,lf
(mieiscowoSa, data) (podpis)

b-*


