
Parczew , dnia 30.11.2018 r

Uwaga:
1. Osoba skladajeca o6wiadczenie obowiQzana jest do zgodnego z prawdA, starannego i

zupelnego wypelnienia kaidej r rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisaa

,,nie dotycry".
3. O5oba skhdajqca oswiadcrenie obowiArana jest okreslia prrynaleinoad posz.reg6lnych

skladnik6w majatkowych, dochod6w izobowiQrai do ma.iatku odrebnego imajQtku obrqtego
malieiskQ wsp6lnoaciq marQtkowe,

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotycry majqtku w kraju i u a granicQ.

5. Ojwiadcrenie o stanie majQtkowym obejmuje r6wniei wierzWelnoaci pienieine,
6. W czejci A oawiadcrenia uawarte sE inlormarje jawne, w czeaci B zaj informacje niejawne

dotyczQce adresu zamieszkania skladaiQcego oiwiadczenie ora, miejsca poloienia
nieruchomoici.

czESC A

Ja, nirej podpisany(a),

urodzony(a) ...............

tukasz Janusz Golqb .. .

(m ona liazw sko or., n.zwisko.odowe)

15.08.1984 .........

u.ria u"rrr"iro*r*i*.;"*la"*"t.ruar*i"g. *,ritiri"......
.--.......................zatepca Dyrektora Deprtamentu Rolnictwa iSrodowiska

(hietsce zatrudnienia, 5tanow sko lubtuikqa)
po 2apou naniu rie u przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (O!. U. z 2017
r. poz. 18751, 2godnie z art. 24h tej ustawy o<wiadczam, ie posiadam wchodzEce w sklad malieiskiej
wsp6lnoSci maiqtkowej lub stanowiQce m6j majqtek odrqbnyl

Zasoby pieniqine:

- 6rodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: Ok. 5 (x)0,0O zl ROR, 20 0O0,OO rl tXE gS parcrew

nie dotycry...

- papiery warto(ciowe

oSwrADczENrE MAIATKowE

radneBogminy

,f)z

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej:

J€/



[.
l.Domopowierzchni:95m2,owarto6ci:.......-.......2000oo,00!lwrazzd2ialkaopow.4Sgm2
tytul prawnyr .............................Wspri'lwlasnoit udrlal l,/6 ....................
2. Mieszkanie o powieruchni: 59 m2, o wartoici: ...................350 000,00 r1 ...................._.. . ..........
tytut prawnyi .......................wsp6lwlasnoja 1/2 malieiska wsp6lnojt majetkowa _.....................
3.6ospodarstwo rolne:
rodzai gos poda rstwa: ........................ nie doty.zy..-......, powierzchnia: .

o warto<ci: ...................
rodzal zabudowy'........
tytul prawny: ...............
Z tego tytulu osiEgnQlem(eiam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci: ........................
4. lnne nieruchomofti:
powierzchnia: .-..-........................................niedotyczy........................

o warto<ci

nie dotyczy

1. Posiadam udriaty w sp6lkach handlowych z ud2iatem gminnych os6b prawnych lub
prredsiebiorcdw, w kt6rych oczestniczQ takie osoby - naleiy podaa liczbq i emitenta udzial6wj

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

Z tego tytulu osiqgnElem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokojci: ...

2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach handlowych - naleiy podaa liczbq i emitenta udzjal6wi

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udziaiem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w,
w kt6rych uczestniczQ takie osoby - naleiy podad liczbe i emitenta akcii:

... nie dotyczv ........

akcje te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% akciiw sp6tce: ._..........................

.......................... . nie dotvarV ...................._...........
Z tego tytutu osiAgnElem(etam ) w roku ubiegtym dochod w wysokojci: ...

............................niedotyczy.....__..........._.............

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - naleiy podac liczbe i emitenta akcji:
....-................. nie dotyczy

Z tego tytulu osiQgnQlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokol€i

A"l

nie dotyczy...

nie dotycry

Z tego tytulu osiqgnQlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki: ...



Nabylemiam) (nabyl m6j malzonek, z wylec2eniem mienaa przynaleinego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Padstwa, innej paistwowej osoby prawnej, lednostek samorzqdu
terttorialneSo, ich zwiezk6w, komunalnej osoby prawnej lub 2wiqzku metropolitalnego nastepujQce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia idate nabycia, od
kogo: .............................

1. Prowadze dzialalno(6 gospodarcze lnaieiy podaa forme prawne i przedmiot dzialalno<ci)
............,,,...,,,, ,,,,... ...., nie dotycry..., ,. ,,,...............

- osobiicie ..................... . nie dotycry ..................

- wsp6lnie z innymi osobami ........ .-.-..... nie dotyczy

Z tego tytulu osiEgnqlem(elam) w roku ubieglym przych6d doch6d w wysokoSci: ... nie dotyczy.. ......
2. Zatzadzam dziatalnokiQ gospodarczA lub testem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dzialalnolci (naleiy podaa formq prawnq i przedmiot dzialalnojci): .._...

nie dotyczy ..

nie dotyczy .

- wsp6lnie z innymi osobami

I :::: l*:::'::"i:'i:::l : :::: :' :1I llll'l xil,11i,11"j'
v[,
W sp6lkach hand owych (nazwa, siedziba sp6lki) nie doty.zy

-jestem (2lonkiem zarzedu (od kiedy) nie dotyczy

-iestem c2lonkiem rady nadzorczej (od kiedy) nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy) nie dotyczy

vlll.
lnne dochody osiEgane r tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnojci zarobkowej lub zajea, z podaniem
kwor uzyskiwanych z kazdego t\nulu: ........

Urzed Ma6zalkowski Wojew6dztwa Lubelskie8o wynaSrodzenie ze stosunku pracy za okres
01.01.2018 do 30.11.2018 -91162,18 zt. dieta radnego 8304,65 zt

k"l

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

Z teSo tytulu osiqgneiem(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysokoaci: .......... nie dotycry_..................



tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartoici powy2ej 10 000 2lotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleiv podaa marke, model i rok produkcji): .................

x.
ZobowiAzania pieniqine o wartoSci powyiej 10 000 zlotych, w tym 2aciEgniqte kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich 2ostaty udzielone {wobec ko8o, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici):

Kredyt hipoteczny na zakup miesrkania w banku PE(AO SA na kwote 272 000,00 zl.

fl

.. vw ToURAN 2010 ....
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lnformacja niejawna

(Art. 24 i asr. 6 uststr'!- z dni(t I mnrca 1990 r' o stmotzqtlzic g innym)

Powyiszeo.wiadczeniesktadam6wiadomy(a),iinapodstawieart.233SlKodeksukarnego2a
p"O""i" ni"p-raV frt zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno<ci'

n-^#ea-r?@lal|,.ttr. *,;:;;;,

ettS: a!


