
OSwIADCENIE MAJATKowE

radnego gminy

Parczew , dnla 25.(H.2019 r.

Uwa8ar
1. Osoba sl+adarQcd olwiadazenio obowlQlana jest do rgodneso z prawd+ starannego I

rupelneSo wypelnienia kaidej r rubryk.
2. J€ieli porr.zet6lne rubryki nie .nardujq w konkretnym przypadku rastosowanla, naleiy wplsaa

.nie dotycry".
3. Osoba skladarqca oawladczenle obowiazana iest okrealia prrynaleinojt posrczet6lhych

skladnik6w maiQtlowy.h, dochod6w i zobowiazai do majQtku odrqbne8o i majltku objetego
malieiska wsp6lno6ciQ majatkowe.

4. Ogwiadczenie o stanie maiQtkowym dotyczy maiQtku w kraiu i .a tranicq.
5. Oiwiadczeni€ o itanie majQtkowym obeinuie r6wniei wierrytelnoSci pieniein€.
5. W clegcl A olwladazenla zawarte rQ lnformaa.ie jawne, w creJci B raa informacje nleiawne

dotyczlae adresu ramlesrkanla sktadajQcego oawiadauenie oraz miejsaa poloienia
nieruahomoSci.

czEsc A

Ja, niiej podplsany(a),

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

...tukast lanusr GolQb .

(imiona inarwlsko oEz nazwisko rodowe)

.. 15.08.1984.................................. w

...................................... Unad Marszalkowskl Woiew&ztwa LubelskleSo w lub|in1e.............................

....................................ZatepaaDyrektoraDeprtamentuRolnictwaiSiodowiska...................................
(mieis.e ratrudnienia, stanowisko tub runkcja)

po &poznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym {Dz. U. z 2017
r. poz. tg)sl,, zBodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad m.lieiskiej
w5p6lnolci majQtkowej lub stanowiqce m6j majQtek odrebny:

t.

Zasoby pienieine:

- (rodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: Ok. I (x)o,(x) rt ROR, 22 (X)O,OO zt (E BS parczew

nle dotycry...

- papiery wartoaciowe nie dotycry

na kwotQ

6/



lt.

1. Dom o powier2chni: 96 m2, o wartolci: 200 0q),0O rl wrar z dzialkQ o pow. 459 m2
tytul prawny: ...........-.................Wsp6h'vlasnoSa udzial 1/6 .................
2. Miesrkanie o powienchni: 59 m2, o wartolci: ...................370 fi)o,fi).t.............
tytul prawny: .....-.................wsp61w1asnoit 1/2 matieiska wsp6lnoat m.jetkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodraj gospodarstwa: ........................ nle dotycry........., powierzchnia: ...................
o warto<ci:,,..,,....,........
rodzai zabLrdowy:........
tytul prawny: ...............
Z tego tytulu osiQsnQlem(Qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoaci: ..

4. lnne nieruchomofti:
powienchnia: ............................................. nie dotyazy.........................

o wartoici nie dotyczy

nie dotyczy

t.

1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osdb prawnych lub
przedsiebiorc6w. w kt6rych uczestniczQ takie osoby- naleiy podaa liczbe iemitenta udzial6w:

... nie dotyazy

udziaty te stanowii pakiet wiekszy nii 10% udrial6w w spotcer ....
................................. nte dotycry

2 tego Mulu osiqgnQlem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wvsokogci: ..

......................... nie do,ty.ty....._..............,......
2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - naleiy podaa liczbe i emitenta ud.iat6w: ...

............................. nle dotycry

nie dotyczy

tv.
1. Posiadam ekcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w,
w kt6rych uc.estniczq takie osoby- naleiy podaa liczbe iemitenta akcji:

... nie dotycry......

akcje te stanowiQ pakiet wiekszy nii 10% akcji w spolce: ..................

.. nie dotyczy
Z te8o t\^ulu osiegnqlem{qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici

2. Posiadam ak€je w innych sp6lkach handlowych - naleiy podaa liczbe i emitenta akcji
................. nie dotyczy

0r

nie dotyczy.......Z tego Mulu osiE8nqlem(qlam) w roku ubieStym doch6d w wysokolci:

Z tego t)/tulu osiqgnEtem(elam) w roku ubie8lym doch6d w wysokokir ..



Nabytem{am) (nabyt m6j malionel! z wylQczeniem mienia przynaleinego do jego majQtku
odrebnego) od Skarbu Pafistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzedu
terytorialne8o, lch zwiEzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalnego nastQpujQce
mienie, kt6re podlegalo:byciu w drodre przetargu - naleil podaa opis mienia idate nabycia, od
kogo:

- wsp6lnie z innymiosobami.. ....-... nie dotyczy

Z te8o q ulu osiQSnQtem(Qtam) w roku ubie8lym przych6d i doch6d w wysokoaci: ... nle doty.zy.........
2. Zatzqdzam dzialalnoiciq gospoda.czE lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dzialalnosc; (naleiy poda( forme prawnq i przedmiot d.ialalnolci): ......

nie dotyc2y.............

- osobiicie............-.....

- wsp6lnie r innymiosotami ..- nle dotyazy...

Z tego t\^utu osiqgnElem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici
nie dotyczy..........-

v[.
w sp6tkach handlo*.ych (naiwa, siedziba sp6lki) nie dotvczy

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy|: nie dotyazy

-jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy) nie dotyczy

-jestem cronkiem komisji rewiryjnej (od kiedyl nie dotycrv

Z tego tytulu osiQgnqlem(Qlam) w roku ubie8tym dochdd w wysoko6ci: .......... nie dotyczy

vlll,
lnne dochody osiEsane z Mulu zatrudnienia lub innej daiatalnoici zarobkowej lub zajqa, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego t]^ulu: ...............

Urrld Marszalkowski Wojew6dztwa Lub€lskieSo wynaSrodrenie ze stosunku pracy za okres
01.01.2018 do 31.12.2018 ll1 111,79 zl, dleta radnego 10 312,38 zl

*,

............ nie dotycly -----..

vt.
1. ProwadzQ dzialalno{t SospodarczQ (naleiy podaa formq prawne i przedmiot dzialalnosci): ..............



tx.

Skladniki mienia ruchome8o o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleiy podaa marke, model i rok produkcji):

vw ToURAN 2010 ............. .

x.
ZobowiQzania pienieine o wartoici powyiej 10 000 2lotych, w tym zaciQtniqte kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostaly ud2ielone (wobec ko8o, w,wiQaku 2 iakim zdarreniem, w jakiej wysokosci):

KreS hipotectny na zakup mleszkania w banku PEXAO 5A na kwote 272 0O0,@ rl

P/



czEsc B

r'

Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym

(tj DzU z 2017 r' Poz' 1815))

Powy2sze olwiadcaenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 51 Kodeksu karne8o za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdv 8ro2i kara pozbawienia wolno<ci.

?ua",,l Uq C fr


