
osWADCZf,NlE MA.IĄTKo

URZĄD MlElsl(t

- środki pieniężne zeDmadzlne vwllucie polskie]:,.,.,.,,,,., NĘ DoTYCZY

1 osbi sk]adane oŚyiad.ćib obo*iq?ii!].j do żBoJi.go Z pdwdq, sbilinqo i zupłn9go vyp€lnńnia

3 osbi skkdanĘ oś*i,d.Tii! obdliąźro].n okOnjć Fżrn,Lcaość po,.aBólny.h skhdnjkóv
mjalkołych, dodtodó* i fubo*ią,lri do ma]ąlku odĘbnego j majątku obj9Ęo maŁeńską wspólnością

4 ol{ild-enie ńajg.kowe doly.a maja'ko ł kF]u i ża 8mi.ą
) U bEdv-n r ną,\oh€ o6flmI
ó. v.ani^ oŃiad.ćiiaźwafu Ę rilomm.]€ja\re, {gęściB aś rilomrcjeniEamedolycąa.drcs

amń,kania skladaj{ego onvhd.Ziie onz mienR poloż.ń nreruchomości,

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpignyG). JAKUB BARToSZ KRYGIER
(in,ioia ] iewiśko osż mzłisko rcdók)

urcdżony(!) 12 SIERPN]A 1975 R, w KUTNIE, zalrudnioDy rv URżĘDZID MIEjSKM
u RRośNlFulcAcH ,/ĄślĘPl c BURMlslR-/Ą KRos\ll\Vl.

(n,ićjsezerudiićiiąyriowiśko lub fuik.ja)

poapoznańiu się Zpzgpisami unawy z dnia ?l 5ieęnii l997 r ó ograniczenn, prcyadzenia dziala]ności

Eospodarczej pęez oloby Pelniłce funkcje Pub]iczne (Dz U,Nrtl]ó poz ó79. z 1993r Nr ll],poż ]l5 i
Nr 162 pDz l 126. z 1909, Nl49, poz 43], z 1000 r Nl26, poz 306 oluz 2002 r,Nr ]l], poz,934 iNr
2]4.poz.1306)omzunałr,zdnia3ńarca1990r,o$norądżiegninn}fo(Dz.U.ż200!rNrla2.poz.
l59lorazz2002r,Nr2],poz,220.Nr62,poz553,Nr]l],poz.934.Nrl53,Poz,l27liNl2l1!poz,
l 3 06). 4Ń n ie z !d 2ah trj ufi§f ośw bdc z!m, a pos i.dan *ch odząca *, skład nałż.ń skic] wspótności

n.jąlkoMj llb nano§iąue nój nająlek ódĘbny:

I. Ztsoby pieniężne:

2?,04,20l8 r,

śbdki pigriężre zgronadbne W salucie obcei: ,. , ,, ,, ,. ,. , ,. , NlD DoTYCZY



ll.
], Domó powier-h|i:NIE DoTYczYn2.o wańości:,,.,. ..,.,.,,,,tytułpr5tny:,..,.,.,,,,
2, MieszkMie w bloku o po§ierzchni: 37.4 n2, o łfiości: ok 120,000.00 żł §łul p8Myj

włAsNoŚĆ - M^JĄT EK oDRĘBNY,
3, cospodastwo rolne: rodżaj gospodsls?: NIE DoTYczY. powierzchnia: ,,,.,,,.,. ,..,.,,,,,

o waności: ,,,,,,,.,,,,.,..,.,,.,. . , ,. ..,, rcdzaj żabudowy: ,.,

rylll g^\n) ,,,,,, ,,,,,,,,
Z ieeo qrułu ósiącnąlem(ęlm) W roku ubiegian lr,fchód i dóchód w §rsokości: ,.,.. ,. ,. , ,,,

, Mies^mie w btola o potlifzclńi 51,3 m2 o },ańości: ok. I]0 000,00 z], Ęłuł praMy:
wsPÓŁwŁAsNoŚc - MAJĄT|K oDREBNY]
dzia]ka oarczom n. e§idenć)jnyn 309/], o Powierżchni 0.1000 ha (jeden tysiąc mdtów

L"JdlJ,oi}cl,] o lJnos.l ol rnoo0o0 /, Dt] pldvnJ $LA5\o.1 VAJAlll,
oDĘBNY,

III.
Posiadań Udżiary N spólkach hddlo§rch

ositcną]m(ę]an) ł, Io(a ubieBlym docnód v $jsokości:

udzia], le sieowią pakiel Mększy niż l0% udziałów w spólc.: .

Iv.
|osiadm akcie *, spólkach hddlowych - należy podać 1ic2Ę i cmiteda akcji|

JłcJc,.,Hok|a DJl el ś śk,, \ r /,0!o d,L(.,| V,oó !e

z tego liułu osiągnąhn(qlon) w roku ubiegIyń dochód w rysokości |, , NI E l]oTYcZY , ,, ,. , ,

Naby]cnGm) (iabrl nój młżonek, z §!,łączcnicn nrGnja pź}należnego do Fgo nająlku

odĘbncgo) od skdbu PańśWa. innej pańśtvowcj osoby pBMćj, jediostek samożądu

lerytolialńcgo, ich eiq?-ków lub od kojnunalnej osob) prałlcj llb eiE,łu ńelroFolitalnego

naslępujące nricnie, klÓre podleslIo zbyćiu ł'drodze puelargu nalcży podać opis mienia i datę

nalycia. od kogo:,,,.,.,

2



ń,
l. Pro§ldzę dziaIllność gospodarćZąL]] (ial.ży Ndać fo 9rru*iąirżedmiotdziala1.olci)],,,,,,.,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,§lI]DolYcZY,,,,

...hlcie
u5Io'r'e / ia\ni o,wbJlli,,,,

Zteeolrluluosiągnąlenclan)wrokuubicg\mprzrchódidochódWwysokości:,.,.,,,,,,.,.,,,
, NItDoTYcZY

2. Zarżądzm dzialalnością eospodarcą lubjesem prżedstawicielen, pełnomocnikiem t.kiej
dzialalńóści (należy podać aomę Pralwą i prćdmiol dżiałalności):

o.obi,cie \r Do Y.ZY

k,o.ln e2,nnvń o§obdń ,,

--
z lego irlułu osiągnąleD(ęłam) \a roku Ńiesłym dochód w ł}sokości] ., ,. , ,. ,. , ,. ,. ,. ,. ,. , ,, ,. ,. ,.,

,,,,,,,,,,,,, NllDolYcżY,,,,,,,,,,,,,,,,
vII.
l.wspóIkachhmdlo$}cn(na^va,sicdzibaspółki):,,,.,.,,,.,.,.,,NIEDoTYczY,,,,...,.,.,,,,,,,

jesFnczłonkiem7ażłdu(odkiedy)].,.,.,,,,.,,,,,,,,,,,.,NlEDoTYCZY,,,.,,,,,,.,.,.,,,,.,,,

i"",", i,i*i,.^** *ł,,*.i,"u"", N;, ;,,,,,,ii ,,,',,,,,

jesrenczloŃien komisii re§,izyjnej (od kiedy),.,.,.,,,,.,.,. NID DoTYczY,,,,,,,,,,,,,.,,,,,

/,.;;,y;;;,,;;;;;;,;-i,.oo.y"*..o"",-,".., i,, ;ii;;i,

jcścnrcroŃiemkomńjireBiłjnćj(onkGdy):,,,,.,,,,,,,NIEDoTYcZY,,,,,,.,.,,,,,.,.,,.

Z lego trtułu osiągną]cn(c]m' w rcku ubie8]yn doghód w *rsokości; ,. , ,. , NlE DoTYCZY , ,.

ii-",, "".."",a".,.r,a/LLlro,:śospuJJ.żą,,,, i;iliilr,,,

2, w spółdzielniacn: ,., ,,.,., ,,.,.,.. ,,.,.,..,.,. NlE Do'l'YcZY. .,. ,.,, ,.,..,.,.,,,,.,., ,,,,.,,,

, jcslcm członkien,arądu (od kiedy): ,,..,.,.,NIEDoTYCZY,,,.,,,.,.,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,

jestefu culoŃim ady iadżorczćjrri (od kiedy): ,,.,.,,,,,,, NIE DoTYczY ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

]



,,,",;.,;.J.";;;,.;;;;,;, 
"", - ,,;;, 

,

- jcalcmcz]onkiem,adynadzorcżej(odkkd}):,,,,.,,,,,,.,,,,N]EDoTYCZY,,,,,,,,,,,,,,,

Je*nvbŃicrlomFlle\r;'"",,,,..:r,,,,,, n'. OO.i,r'

Z lesó §tUlU óśiągĘlen(ęlm) W rc(U ubiee]ym dochód w vysokości: ,, ,. ,. NID Do'l'YcZY ,, ,

vili. i.* --rJi "" "-. 
, o,",,,"-on."" * *ł o,ala oo*, łloot o*ej ,uu alę.,

/lodMien łu"l U)"kiMycl, / L,d.go yall: \łĄĄ!RoD7F\lr /A PRA' L . Do.HÓD
95.052.50 ZŁ (w)Tallodćóie z okes od 01.01.2017 I. do 31,12.201? I.); DiETA czŁoNKA
RADY NADZORCZEI SPÓŁDZiELNi MiESZKAMOWEJ LOKATORSKO
t\I Ą\Nośl lou l J,,PR/Y5ż| ośc' \ł -Roś\lFW l Al'H Do, llóIJ ó2 /l r/i olle, od

,l,, jil, 
] il] , 

,,1l], 
]

Ix. składniki nieńia Mhońego o wańości po§ażej l0 000 żlot$h (w pźypadku Fjedó{,
mshanjcznylh na]9ży podać maikę, model i fuk pódukcji):
§ĄMo. óD o.oBou\ 1| /| \, Al o ,U. RoK oRoDUKl,]l )ol2. WARloś,
oK, l8,oo0 zŁ ws?óLwŁAsNość.

x. Zobowiąhia pieniężne o §€ttości po*}ż.j ]0 000 z]olych. \,iym zaciąanięte łftdyty
i pożłczki orgz Mrunki, najakićh 4stały Uttżielone (wobeć tógo. w 

^iążlu 
zj3tim zddzcniem.

wjarĘ Wysokości): PoŻYczKA w lNG BAN ŚLĄSKI oK 126300,00 ZLi KREDYT
NA MIARĘ oPTYMALNY R^IFIEISEN PolBAN( oK, 45,150,00 ZŁ: BANK PEKAo
ZŁoTovY MIEsZKANlowY KREDYT BUDowLANo_HlPoIEczNy ż17 ,514.46 zL.



czĘŚc B

Po§}żs7. oś*,jadczenie skladan ś}iadonry(a). iż na podśalvie an. 23] § I Kodeksu kfuncgo

za podanić niepra*,dy n$ zźejenie prasdy g,ozi kara pozbawienia \olności.

KRCJŚNIE!/ICE. DNI  27 KwlETNlA 20l3 R
(n ej§owŃć, &h)

)

|!|Nn do.yv, dzi,blnoii §r,Nónżej Nmlii.Nie ł Zkresk prcduk.j r rcśl ii iej i .vjezF€i. ! lofujs i
żakres je go]pddf qw! rcd,]ii.go
|J| Ni. dótpy nd iadżonł.h spold


