
oswlADCzENrE MATATXOWE

radneto tminy

UwaBa:
1. Osoba skladaieaa ogwiadeenle obowiqzana Jest do zSodn€8o z prawdQ, staranneto i

zupelneto wypelnlenia kaidej r rubryk.
2. Jerell po$.zet6lne rubryki nie majdulQ w konkretnym pnypadku z.5t6owanla, nalely wpisad

,nle dotyczy",
3. Osoba skladajQca oswlad@enle obowlarana lest olreilid prsynelelnosd poszclet6lny.h

skladnik6w maietkowych, do.hod6w I zobowlQza do malqtku odrlbneSo Imaretku obiQteto
maEeiskQ wsp6lnoLiQ majqlkowa.

4. OSwlad.zenle o stanie mailtkowym dotyrzy majQthu w kaiu i za tranicl.
5. Oawladcrenle o stanle m.htko*ym obcjmurc r6wniei wleEytelnoJ.i pienieine.
6. W cre&l A oawiadczenla zawafte sQ informacje .lawne, w czeaal B zal lnlormacie nlelawne

dotyc2Qce adresu lamleszkanla skladaieaeto olwladctenie o,a, miejxa poloienla
nieruahomoki.

czEsc A

Ja, niiej podpisany(a),....

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

.tukasz ranusz GolQb
(imiona ina.wisko oraz naeisko rodowe)

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

L

ZasobV pienieine:

- Srodki pieniQrne zgromadzone w walucie polskiej; ROR ,.1234,q) d IKE 8S Par.rew 25 (xr0,00 .l

- papiery wartoiciowe nle dotyczy

Parczew , dnia ?q04.2020 r.
(miej*owoit) \

::: : .: :: ::: ;;;;";;;;;;;;;;;iili,i"r;;;;;i;;.-._ -_--._-
.......................................zatepca Oyreldora Oeprtam€ntu Rolnictwa I S,odowiska......-.......,.......,...,,.....,..

(miejsce zatrudnienia, stanowillo lub funrcja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQd,ie gmlnnym (Dz. U- u 2017
r. po2. 1875), zgodnie 2 art. 24h tej ustawy ojwiadczam, ,e posiadam wchodzqce w sklad malieiskiej
wsp6lnogci majQtkowej lub stanowiEce m6j majQtek odrebny:

- Srodki pieniQine zgromadzone w walucie obcej: ............................. nle dotyczy-....-.....-...-.......-.....

*



ll_

1. Dom o powieachni: 96 m2, o warto(ci .. 2OO 0q),00 zl wrar z d2ialkQ o pow. 459 m2
tytut prawny: ..............,..............Wsp6h^.lasnoia udzl.l UE ........,.........
2. Miesrkanie o powierzchni:59 m2, o wartolci: ...................390 (m,q, ................
q/tul prawny: .......................wsp61w1a5no5. V2 matt€dska wsp6lnoad majqtkow. ..

3. Gospoda rstwo rolne:
rodzaj gospodaBtwa: .... .. ................ nle dotycay........., powierzchnia: ...

o wartosci : ...................
rodzaj zabudowy:........
tytul prawny: ...............
Z tego t]^ufu osiQgnElem(glam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokosci: ....
4. lnne nieruchomosci:
powierzchnia:.,.....................,..,..................n|edotyc2y.........................

o wartoici nie dotycty

nie dotyazy

u.
1. Posiadam udzialv w sp6lkach handlowych z udziafem Sminnych osdb prawnych lub
przedsiQbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby- naleiy podaa liczbq iemitenta udzial6w:

udziaty te stanowiQ pakiet wiekszy nii 10% udlial6w w sp6lce: ...

.......................... nie dotyc.y,
Zte8o Mutu osiqgnElem{elam) w roku ubiedym doch6d w wysokoici

................. nie dotyczy
2. Posiadam ud2ialy w innych sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbe i emitenta udzial6w: -.....

..................... nle dovcr.y

Z teSo tt^ulu osiQsnQtem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci
.....-.......................... nie dotycry

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorc6w,
w kt6rych uczestniczQ takie osoby - nalery podaa liczbe i emitenta akcji:

nie dotycry

akcje te stanowia pakiet wiekszy nii 10% akcjiw spolce
................................. nle &Ocry........

Z tego t\Iutu osiQsnalem(elam) w roku ubae8lym doch6d w wysokoki

2- Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych- naleiy poda6 licrbQ iemitenta akcji

nic dotyey......................................

6;,/

2 tego t\Aulu osiEgnElem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokolcii ............... nie dotyczy



Nabylem(am) (nabfl m6j mal2onek, z wylEczeniem mienia przynaleineSo do jego majatku
odrebneSo) od Skarbu Paristwa, innej pa6stwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialneto, ich zwiQlk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalne8o nastepujQce
mienie, kt6re podle8aio zwciu w drodte przetargu - naleiy podaa opis mienia idate nabycia, od
kogo:.,...

...... nie dotyczy ..

vt,
1. Prowadze dziatalnoSa gospodarczq (naleiy podaa forme prawnQ I przedmiot dzialatnolci): ..

. nle dotyazy................................

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

- wsp6lnie r innymi osobami

Z tego tl/tulu osiQgnQlem(elam) w roku ubie8lym przych6d i doch6d w wysokolci: ... nie dotyczy......,,.
2. Zarzqdzafi dziatalnoiciQ gospodarclA lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnolci {naLeiy podaa forme prawnq i pnedmiot dzialalnoici)

...... nie dotyazy

-wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy.

........... nie dotyczy
vll
W spolkach handlowych (nazwa. siedziba sp6lki); .. nie dotyaly

-jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

nie dotyczy

... nle dotycry...

Z tego Mulu osiAgnQlem(qlam) w roku ubie8tym doch6d w wysokolci: .......... nie dotyc.y.._

vIt-
lnne dochody osiEsane 2 Mulu zatrudnienia lub innej dzialalno{ci zarobkowej lub zaiea, z podaniem

kwot uzyskiwanych 2 kaidego tytrrlu: ...............

Urrad Marsralkowskl Wojew6datwa Lubelskiego wynagrodrenle ze stosunku pracy aa okres

+./

01.01.2019 do 31.12.2019 77 336,t2 , dieta radneto 10 951,20 zt

Z tego Mulu osiQgnqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoica: ...........

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



tx,

Skladnikl mienia ruchom€go o wartoici powyiej 10 000 .lotych {w pnypadku pojazd6w

mechanichych naleiy podaa markQ, model i rok produkcji)

VW TOURAN 2O1O

x.
Zobowiqzania pienleine o w6rtoici powyiej 10 0O0 zlowch, w tym zaciegniete kredyty i poiyc:ki oraz

warunki, na jakich zostaly udrielone lwobec kogo, w zwiezku zjakim zdaneniem, w jakiej wysokoJci):

Xredyt hlpoteclny na zakup ftieszkania w banku PE(AO SA na kwotQ 272 000,q) {. ( do splaty

b;-/



czESC B

Informacja niejawna

(An, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca I990 r. o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U 220t7 r. poz. 1875))

Powyisze oiwiadczenie sktadam Swiadomy(a), ii na podstawie an. 233 I 1 Kodeksu karne8o za

podanie nieprawdy lub ratajenie prawdy Srozi kara po2bewienia wolnosci.

?qr.or,J Lf.c* toto 6e!

!


