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ftt,l, 1'*"OFWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Drawsko, **!t*)17y.L&-, .'"u'"*o 
gminv

(miej scowość)
Uwaga:
1. osoba skł'ada jąca oświadczenie obowiązana jest d'o zgo<lrrego zprawdą, starannego i zupeł'nego w1peł'nienia każdej z rubryk.2. Jeżeli poszczególne rulryki nil znajdują w konkretn}rmprz1padku zastosowania, należy wpisać inie dotyczy''.3. osoba skł.adająca oświadczenie obowiązana jest określióprzynależnośó poszczególnych skł'adrrików majątkovrych,
dochodów i zobowiązań d'o majątku odrębnego i majątkuobjętego mał'żeńską wspóJ-nością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkovryrm dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkorq1rm obejmuje równieżwierzyteJ-ności pieniężne .
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, wczęści B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania skł.adającego oświadcz",,i" oraż miejscapoł'ożenia nieruchomości .
czĘśĆ e
Ja, nizej podpisany(a), Andrzej Franciszek Maclaszek(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 16. O5 .L952r. w Drawsku

Emerrr1-
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)po zapoznaniu się Z przeplsami ustawy z dnia B marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z 2OO7 r. Nr I42, poz.1591 oTaz z2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.55g, Nr 113, poz. gg4,Nr 153, poz. L27i- i- Nr 214, poz. 1g06) , zgodnie z art. 24htej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące W skład

T1::':::o'"j wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątekooreI)nv:
I.
Zasoby plenięzne:
_ środki pienięzne zqromad,zone w walucie polskiej: 5.0oo,oowspółwłasność maj ątkowa małzeńska

- środki pienięzne zgromad'zone w walucie obcei : nj-e dotyczy

- papaery wartościowe: nie dotvczv

na kwotę:
II.
1. Dom o powierzchni: 1oo fr,, o wartości : 9.7 .0O0, O0tytuł prawny: wspó}własność majątkowa małzeńska2. Mieszkanie o powierzchni: nie d,otyczy m2 , o wartości : NIEDOTYCZY
tytuł prawny:



3. Gospodarstwo rolne: NfE DOTYCZY
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy: zagrodowy
.t-rr1-rr) nrar^rnrr.v'*'"^'J'
7' fer:a Irrtrlłrl osiaonałem(eł--ń\ -^l.'' '.}aicr-fłllm r:rzrzr-hód i! uęYV L j uu!u VDf ąvr1qtęrll \ęrą1lL/ W !VĄu uvręYJJrtL iJ!aJ91rl

dochód w wysokości:
Ą. Inne nieruchomoŚci:
powierzchnia: NIE DOTYCZY

o wartości:

IrlIlr ł rrrar^lnrz

IIT.
1. Posiadam udział.y w spółkach handlowych z udział-em gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, W których uczestniczą
takie osoby - na}ezy podać liczbę i emitenta udzj-ałów:
nie dotyczy

llrlzi:łrl

qnń} co .

te stanowią paklet więks zy nIż' I0% udziałów w

7. lartr: frz1-rr

wysokości:
łll osi aonałem /ełam') W rokll lll.li errłrzm r^] or-hód W! u vr!ctYrrc{!erlr \ Yrqrrr/

2. Posiadam udziały w innych spół.kach handlowych - nalezy
podać 1iczbę i emitenta udziałow: nie dotyczy

7 laaa .l- rzirr

Wysokości:
łrl osi aonałem (ełam) W roktl lll.l .i eołrlm c]or-hód W!q vrrotYrlolrurtl \vrqrrl/ svf vY

IV.
1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem gminnych
osob prawnych lub przedsiębiorcow, W których uczestniczą
takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:
nie doŁyczy

akr-ip Ie sIanowia nakiei wieksz.v niż' 10Ł akr-ii w snółce:ąĄuJg uę oLqllvvv!cł }.qJ\!9u

7 laaa l- rzi- rr

r^rrzqnLnćni .
"J ""

łrl osi aonałem /ełam) w rokll llhi enłrrm rlor-hód w!u vo!ctYlrL{!vlLt \ vrurrr/

2. Posiadam akcje W innych Społ.kach handlowych - nafezy podac
I i nzha i ami tani-: :kci i . n io rl otrrr-zrz!f,u4vY ! vlrr!

7' Iarscl Irr|llłll osiaonałem(eł.-\ *^l.'' ''Liorrłrrm r]nr-hór] Wa ug9v LJ uu!u .'... \ Y*o]Ll/, W !vĄu up!gYaJ]rL VvUrrvv



v.
Nabył'em(am) (nabył' moj maŁzonek, z wyłączeniem mienia
przyna1ezneqo do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komuna1ne.j osobv prawnel
nAqIonlri.^ó mi a..i ^ 1-+A-^ *^J] ^^-^]-^ -l.---rrqoLYyuJ.1-= ,..ienie, które pod1egało zbyciu w drodze przetargu
nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie d'otyczy

VI
1.
i

Prowadzę dzia.Ła]-ność
przedmiot działaIności

gospodarczą (nal-ezy podać formę prawną
) . ni a ĄnŁllno,). llJę LrULyUZy

- osobiśc1e

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu os1ągnąłem(ęł.am) W roku ubiegł.ym przychód
i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub j estem
przedstawjcielem pełnomocnikiem takiej działa]ności (

podać formę prah'flQ i przedmiot działafności ) : nie dot
n'a-l aźrl

YCZY

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z teqo tytułu
w wysokości:

osiągnął'em(ętam) W roku ubleqł'vm dochód

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotVczv

- jestem członkiem zarządu (od kiedv):

- ;estem członkiem rady nadzorcze1 (od kiedy) :

- 3estem członkiem komisj1 rewiZy)ne) (od kiedy):

Z Łeqo tytuł
w wysokości:

u osiągnąłem(ęłam) w roku ubieqłvm dochód

VITT.
Inne dochody os1ągane Z
działaf ności zarobkowej
z kazdego tytuł'u:
-diety Przewodnicząceqo
*- -'l ^ Ł ]-^- '^lttcl J ą L.r\L]Wd.

tytuł'u zatrudnien'ia lub innej
lub zajęĆ, z podaniem kwot uZyskiwanych

Rady- 10 . 560, 00 mał'zeńska wspó1nośĆ



I

I

-emerytura-6 .739 ,11 mał'zeńska wspólność ma j ątkowa.

rx.
Skł'adniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 zł.otych (w
przypadku poj azdów mechanicznych nalezy podać markę, model i
rok produkcji): nie doŁyczy

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pozyczki oTaz warunki, Dd jakich został.y
udzielone (wobec kogo, w zw:-ązku z jakim zdarzeniem, W jakiej
wysokości) : nj-e dotyczy

PowyŻsze oświadczenie sk}adam świadomy(a), iŻ na podstawie
ar.c.233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zaŁa1enie
nrewcjrr drÓ7.i kara pozbawienia wo]-ności.
Drawsko , L2 .09 .201,4r .

(miejscowość, data) (podpis )

Dx'''rh ĄL,Dt- flo J + ,,h, ucĄqil ,ll-a^ą


