
oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Łęka Mała, dnia 22 kwietnla2o15 r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaÓ ..nie dotv-
czv,,.

3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określió pzynależność poszczególnych składników mająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnośclą ma-
jątkową. 

.:

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja, nizej podpisany(a), Marcin Bronisław StrÓŻyński
(imiona i nazwisko oraz naŻwisko rodowe)

urodzony(a) 06 listopada 1976 roku w Gostyniu

Radny Rady Miejskiejw Poniecu, Rolnik, Członek Rady Nadzorczej SpÓłdzielni Mleczarskiej w Gostyniu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001r' Nr 142,
poz. 1591 orazz2002r. Nr23, po2.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.9B4, Nr 153, po2.1271 iNr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy ośWiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej wspÓlności majątkowej
lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej: 32.852,31 zł

- Środki pienięŻne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
* papiery wańoŚciowe; nie dotyczy

na kwotę:

lt.

'l' Dom o powierzch ni 22O m2, o wańości: 295.300,00 zł

tytuł prawny: własność

2. Mieszkanie o powierzchni: - m2, o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: -

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogolnorolne, powierzchnia: 10,88 ha własnoŚĆ _ 0,6 ha wspÓłwłasnosĆ,razem 11,48 ha

o wańości: 700.000'00 zł

rodzĄ zabudowy: murowana

tytuł prawny: własnoŚć

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: pzychÓd 276.895,91 zł,

dochÓd 44'000'00 zł

4. lnne nieruchomoŚci:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: -
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tytuł prawny: -

ilt.

1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorców, w kto-

rych uczestniczą takie osoby _ naleŻy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:

Posiadam 30 (trzydzieŚci) udziałÓw w firmie- Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwie'z:ąt w Poznaniu z

siedzibą w Tulcach Społka z o.o'

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w społce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych].- naleŻy podaĆ liczbę i emitenta udziałow: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie dotyczy

tv.

1' Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw, w kto-

rych uczestniczą takie osoby _ naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10oń akcji w spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

2' Posiadam akcje w innych społkach handlowych - naleŻy podaÓ liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubłegłym dochod w wysokoŚci: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj maźonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podaÓ opis mie-
nia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vl.
'l. Prowadzę działalnośc gospodarczą (nalezy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiŚcie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-
lezy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspolnie z innymiosobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: nie doĘczy

VII.

W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): SpÓłdzielnia Mleczarska w Gostyniu

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 25 kwiecień 2013rok

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokości: , dochÓd 9.755,52zł

vill.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚcizarobkowej lub zajęÓ, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kaŻdego tytułu: dieta radnega 9.257,00 zł.



lx.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): Samochod osobowy VW'TOURAN rok.2006 wańośĆ 30.000'00 zł , ciągniki
rolnicze MTZ 1025A 2005 rok 75.000'00 zł URSUS c-330M 1988 rok 15.000'00 zł ' URSUS c-355 1971 rok
10.000'00 zł.

x.

Zobowiązania pienięzne o wartoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipozyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): Kredyt na młodego
rolnika na kupno ciągnika rolniczego marki PRoNAR MTZ-1025A i prase(belotnice) w wysokości 42.900'00
zł.Kredyt un|jny SGB na realizację przedsięwzięcia z udziałem Środkow pochodzących z funduszy pomocowych
(PROW 2007-2a1q na zakup maszyn-rozrzutnik obornika i wóz asenizacy1ny, wańoŚĆ udzielonego kredytu to
4.345,00 zł.Kredyt komercyjny inwestycyjny na zakup wozu paszowego marki METAL-FACH 23.922,00 zł'

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Łęka Mała 22 kwietnia 2015 rok.
(miejscowośc, data)
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