MĘn, dnia 19-09-2014

r.

(miejscowośc)

Uwaga:

1'

2,
3.

osoba składająca oświadczenie obowiązarln ięstzdo'
l}Ęł;..l
nia każdejz rubryk.
Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotvczv",

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzyna|eżnośćposzczegó!nych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma.

jątkową.
4.
5.
6.

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne'
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca polożenia nieruchomości.

czĘsc A
Ja, nizej podpisany(a), Krzysztof Strozynski

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23 listopada 1976 w Czarnkowie
Holding Zremb-Gorzow S.A. - Kierownik Działu Technicznego Przygotowania Produkc1t
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001 r. Nr 142,
po2.1591 orazz2002r. Nr23, po2.220, Nr62, poz.55B, Nr 113, po2.984, Nr 153, po2.1271 i Nr214, poz. 1806),
zgodnie zart.24h tej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w.skład małzeńskiej wspÓ|noŚci majątkowej
|ub stanowiące moj majątek odrębny:
t.

Zasoby pienięzne:

-

Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: nie dotyczy

środkipienięzne gromadzone w wa|ucie obcej: nie dotyczy
papiery wartoŚciowe: nie dotyczy
na kwotę:

il.
t.

Dom o powierzchni', 72 m. , o wańości: 120 '000zł
tytuł prawny: własnoŚc - majątek odrębny

2.

Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańoŚci
tytuł prawny:

Gospodarstwo rolne:
rodzĄ gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
o wańoŚci:

rodzĄ zabudowy:
tytuł prawny:

Z tego tytu,lu osiągnąłem(ęłam)w roku ubieg,lym przychod i dochod w wysokoŚci:

4.

Inne nieruchomości:

powierzchnia: działka 496m2
o wańości: 20.000zł
tytuł prawny: uŻytkowanie wieczyste - majątek odrębny

ilt.

1. Posiadam udziały w spÓ,łkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w kto.
nalezy podac |iczbę i emitenta udziałow:
rych uczestniczą takie osoby
nie dotyczy

-

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w społce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:
2. Posiadam udziały w innych społkach hand|owych

-

naleiy podaĆ |iczbę iemitenta udziałÓw: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:
tv.

1. Posiadam akcje w społkach hand|owych
rych uczestniczą takie osoby
nie dotyczy

-

z

udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcow, w

ktÓ-

na|eŻy podać |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci.
2' Posiadam akcje w innych spÓłkach hand|owych

-na|eŻy

podaĆ |iczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

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

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|einego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich związkÓw Iub od komunaleiy podaÓ opis miena|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu
nie
dotyczy
nia i datę nabycia, od kogo:

_

vt.
1. Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (na|ezy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci): nie dotyczy

-

osobiście
wspolnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokoŚci:
2. Zarządzam działa|noŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działa|noŚci (na|ezy podac formę prawną i przedmiot działaIności):nie dotyczy

-

osootscte

wspolnie z innymi osobami

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

vll.
W spÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychÓd

i

dochod w wysokości:

vilt.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|noŚci zarobkowej |ub zajęc, z podaniem kwot uzyskiwanych z kaŹdego tytułu: umowa o pracę 41.457 ,22 zł (przychod od 1 .01 '2014 do dnia złoŻenia oŚwiadczenia),
diety radneg o 2'454,00 zł (od 1 '01 '2014 do dnia złoŻenia oŚwiadczenia)

!x.

Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych na|ezy
podaÓ markę, mode| i rok produkcji): nie dotyczy
X.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty

i poŻyczki oraz

z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci):
kredyt hipoteczny na zakup domu 80'000zł (od 2007, okres 30|at)
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku

warunki'

Powyisze oświadczenieskładam Świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.
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9.09.2014 Drawski Młyn

(miejscowośc' data)
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