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l. osoba składajaca oświadc7enie obo§ iązanajest do Zgodnego z pralvda, starannego i żupełnego §,Ypetnienia
kaźdł z lubr,vk,
Jeżeli poszcz€gólne rubryki nie znajdują w kodrcln}łn przypadku zastosowanią natezy wpi§ac ,,nie dotyczy'',
osoba składająca oświadczede obowiążanajest okeślić przrnależność poszczegóIoych skŁdników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku oĘbnego i najątlal objętąo maŁeńską wspóInością
majątkową.
oświadczenie majątlowe dolycry mają*u !t l$aju i7a granicą,
oświadczeni€ majątkowe obejmuje rówTież wierz},telności pieniężne.
w części A oświadcz€nia zawate są informacjeja\łne, \ł części B zaś informacje ni€ja\łne dołcące adresu
zamieszkania sldadającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja, niżej podpisany(a), JAKUB BARToSZ KRYCIER
(imiona i lazwisko orltz nazwisko rodolvc)

urodzony(a) 12 SIERPNIA t975 R, lv KUTNIE. zatrudniony rr. UMĘDZIE MIEJSKIIV1
W KItOŚNIEWICACH _ ZASTĘPCA BURMISTRZA KROŚNIEWIC

(miej§ce Zarrudnienia. slanowisko lub funkcja)

po żapóznaniu się Z przepisami usta\ły z dnia 21 sicĘnia l997 l. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczcj przez osob}, pcłniące frrnkcje publ iczne (Dż. U, Nr 1 06, poz, 679. Z 1 998 r, Nr l ] 3, poz. 7 1 5 i
Nr162.poz, l126.z1999r.Nr49,poż,,183,Z2000r,Nr26,póz.306orazz2o02| Nr113.poz,98,1iNr
214.poz, l806)orazusta§yzdnia8marca 1990 r_ o samorządzie gninn},n (Dz, U. z 2001 ..Nrl42,poz.
1591 oraz z 2002 r, Nl23, poz, 220, Nr 62, poz, 558, Nr 1 l3. poz, 984, Nr 153. poz. 1271 i Nr 2],1, poz.
1806), zgodnic z ań. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam \łcbodżące w skład małżeńskieilł,spólności
majątko(ej lub stano§,iące mó.j majątek odrębn],;

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgron,tadzone .rv u.alucie polskiej: .,.-,.,..,.. NtE DOTYCZY

2.
3,

4.
5.
6,

- środki pięniężne zgromadzone rv walucie obccj: . ,. , ,. , .. ... .. , NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE



papięry \ł,itrtościowc: . NlL DOTYCZY

na kwotę: ,.....,.....
.

l. Dom o powieżchni: NIE DOTYCZY m2, o wańości: ............,...- tytuł prawrry:, -" " " ""
2. Mieszkanie w bloku o powierzchni: 31,4 m2, o waltości: ok. 90.000,00 ź §,tuł prawny:

WŁAsNoŚC _ M.ĄIĄTEK ODRĘBNY.
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, powierzchnia:

o wartości: .,...........rodzajzabudowy:.,..............
Muł plawny:

Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg\m przychód i dochód w wysokości: .............
4. Iime nieTuchomości: Mieszkanie w bloL-u o powierzchni 51,3 nź o warlości: ok, 100.000,00 ż,

tynrł prawny: WSPÓŁWŁAsNoŚc - MAJĄTEK ODRĘB}{Y.
llt.
Posiadam udżĄ w spółkach handlowych - należry podŃ liczbę i ęmitenta udziałów:

Nll Do l YC./Y

udział1, te stanowią pirkiet rviększy niż 10% udziałów rv spółce | .,,.,..,.,,.,..,..,...

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

lV.
Posiadamakcjcu.spółkachhandlorvych-naieżl,podaćliczbęiemitentaakcji:..,,.....,.....""""

Nlf Dol YclY

akcje te stano\ł,ią pakiet lviększy niż 10o/o akcji v, spółce:

Z tego t tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . NIE DOTYCZY
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzoneĘ z wyłączeniem mienia przlmalezrrego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Pńśwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samolządu

ter}todalnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następującę mienie, którę

podlegało zbyciu w dro dz,e pnetargl , lc.lęż,y podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: . " " " "
Nlf DUt \ C/Y
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vI.

] :::::1:"]1:]::::::::i:::i:"§,:1!Ti:"T:'':"]]::]:l1li]]]]li]]]]]]]|]] , ,,

- osobiście
rł,snólnie z innvmi osobami

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w rłysokości:
NIE DOTYCZY

osobiście.,..,.,,,..,.,. NlE DOIYCZY

2. Zatądzult dzlałalnością gospodarczą lub jestęm Fzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):

rvspóInie z innl,mi osobami

Z tego t).tułu o§iągnąłem(ęłam) w rol-u ubiegĄłn dochód w wysokości:
., NIE DOTYCZY

VII.
1. § spółkach handlorłych (lazrva. siedziba spółki): . _ .. , .. .. .. . .. NIE DO'I'YCZY

jestem członkiem zarządu (od kiedy):.. , .. .. .. , .. .... , .. , . , , . NIE DOTYCZY

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.................. NIE DOTYCZY

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ............... NIE DOTYCZY ...................

2. W spółdzielniach: ,.,.... NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zaźądu (od kiedy): ..........,..,. NIE DOTYCZY

- jestem członkiem mdy nadzorczejt3l 1od kiedy): ............ NIE DOTYCZY ..._. __.,_. _.__.,_.._-,

jestem członkiem komisji rcrłizl.jnej (od kied!,): ,,.,,.,,.,,. NIE DoTYCZY .,..,

3.Wfundacjachprolvadzącychdziałalnośćgospodarczą:.,..,..,.....,.NIEDOTYCZY.,..,.,..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -................. N]E DoTYCZY

Z tego Ę.tułtt osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... NIE DOTYCZY ,...

Z tego t}tułu o§iągnąłem(ęłam) w roku ubieg§m dochód w wysokości: ...... NIE DOTYCZY ...
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- jestem człoŃicm rady nadzorczej (od kicd1,): ...,.....,......., NlE DOTYCZY

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):......,....... _. _. NiE DOTYCZY

VIII. krne dochody osiągane z §,tufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z porlaniem kwot uzyskiwanych z ka:żidego tytt u: WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ DOCHÓD
87.839,44ZI-(wyląrodzeniezokesod0t.01.20l5r.do31.l2.20l5L),.....-.......,

D( Składniki mienia ruchomęgo o wańości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podac markę, model i rok produkcji):

sAMocHÓD osoBowY _ voLKsWAGEN PASSAT 3.2, RoK PRoDUKCJI zo1o, PolAZD
UsZKoDzoNY, WARToŚc 12,915,00 ZŁ _ WŁAsNoŚĆ oDRĘBNA;
sAMocHóD oSoBowY - SUZI-]KI ALTo 1.0, RoK PRoDUKCJI 2012, WARToŚC
oK. ż1.0oo zL wsPóLWLAsNoŚc,

X. Zobo*,iązania pienięźne o Wartości po§)żej l0 000 Złotych, w tym 7aciągnięte ked)-ty i
pożyczki oraz rr.aruŃi, na jakich zostały udziclonc (wobec kogo. rł, zrviązku z jakirn zdarzenicm.

w jakiej rłlsokości): KREDYT KONSOLIDACY]NY W RĄIFI-EISEN POl.BANK OK. 1 l5,000.00

ZŁ
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}m dochód w wysokości: ,..... NIE DoTYCZY ...



_Z ]]:.tr\rsiali!e afi, ]]J _.. l Kodeksu karnego ża
podanie niepla\\d\ lub zatajenie prarrdr glożikala pożba\\ienia rrolności,

KROŚNIEMCE, DNTA 29 Kv]ETNlĄ 20l6 R.
(Driejscowość, data)

[l] Niewłaścive sł]eślić,
[2j Nie doryczy działa]noścj s)11łórczej !v rolnjcBiie § Zalresie pro.tukcji
zakesie 8ospodarstwa rod7imego,
13]Nie dot_vcży rad nadżorc4,ch spółdzie]n i miesżkan nnt \ ch,
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