
URZĄD GMINY
\ł, I)liAWSKLJ

OSWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Drawsko, dnia l-5. 04 .2016r.
(mie j scowość )
Uwaga:
1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, sŁarannego i zupeł'nego w1peł'nienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretn1rm
prz1padku zastosowania, należy vrpisaó ''nie dotyczyl'.
3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest okreśIió
przynaIeż,ność poszczególnych skł'adrrików mająŁkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objęŁego mał.żeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o sŁanie majątkowym dotyczy mająŁku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o stanie mająŁkowym obejmuje również
wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

części B zaś informacje niejawne dotyczące ad'resu
zamieszkania skł'adającego oświadczenie oraz miejsca
poł'ożenia nieruchomości .
czĘŚĆ A
Jd, nizej podpisany (a) , Andrzej Franciszek Maciaszek ,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 16.05 .L952r. w Drawsku

Emar\,rl-
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu Się z przeplsami ustawy z dnia B marca 1990 r. o
Samorządzte gminnym (Dz. U. z 200L T. Nr L42, poz. 1591 oraz Z

2002 T. Nr 23, poz.220, Nr 62, poZ.558, Nr 113, poZ.984,
Nr l-53, poz. I27L i Nr 214, poz. l-806), zgodnie z arL. 24h
tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące W skład
małzańqlziai r^7^^^.l*^:^.'i *.-łą|]łnr^lo-l .lllh qj- ' *^-:^|^l-

'' SpoJnoScr maJ ą9 Jtv Y' vJ - -anowlące mo] ma] ąteK
odrębny:
I.
Zasohrz nieniezne:

I/Jvrr4Y

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:. 4.o00,00
współwłasność maj ątkowa małzeńska

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

ń-hi ^rrz t.rlr] rln|\1a7\7- paprery war roscaowe: nre

1 5, 0{, ?016

IT.
1. Dom o powie
J-rrl-rr] nr:r.rnrr.

2. Mieszkanie
DOTYCZY
1.rrflrł nrar^rnrz.

n,a kr^rnJ- a .

rzchni: 100 m2, o wartości : 9.7 .000' 00
wsnółwł a sność ma i a]- kowa ma ł. zeńskarllgJ Ę9

o powierzchni: nie doLyczy m2, o wartości: NIE



3 . Gospodarst.wo rolne: NTE DOTYCZY
rodzal gospodarstwa: powierzchnia:
o wartości:
rodzal zabudowy: zagrodowy
1-rrl-rrł nrrr^lnrz.

7' |łcla 1-rz]-llłrl osi aonałem (ełam) w rokll llhi eołrzm nrzrzr:hod i! uuYv uJ uur f qYrrLt!

dochód w wysokości:
Ą. Inne nleruchomośc1:
powierzchnia: NTE DOTYCZY

o wartości:

l-rz]-rrł nr:r^rnrz'

IIT.
1. Posiadam udziały w społkach hand1owych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, W których uczestniczą
takie osoby - naJ-eŻy podać }iczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

rrrl z i : ł r;
qnń}ca.

te stanowią pakiet większy nLŻ L)f udziałów w

? laaa .1- rz1- rr

r^^/<^L^<-i .

łll osi aonałem /ełam) W rokll lr].ri ał}rzm rlanh$6[ yg1 u vo!qYrlcłr9rLL \VJqltL/

2. Posiadam udziały w innych Spółkach handlowych - nalezy
podać liczbe i emitenta udziałów: nie dotyczv

v Ęana Irr|rla Le9v uyuu
r^rrr<nlznśn i .

łll osi aonałem /ełam\ \łr rnkll llhi eołrzm r]or:hód w!u vJtąYllqrvrll\Y!91lL/ vl

rv.
1. Posiadam akcje W Spół.kach handlowych z udziałem gminnych
ncAh nr:l^rnrrr-h l lrl.r nrzarlqi ahi nraAlł I"7 lztńrrrnh 11r7rcIni 52ąvrvv yrqvYrrlvrr
t'akie osoby - nafezy podaĆ liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

-].^-^ |a c|:n^.'.'i . ^-]-.ł^+ ''łeksz.\l niż 10* akr-ii w snółce:dIT\UJę Lc 5Ld1l'UWrą PdJ\'-LęL WrvĄo4y LLLL f V o ąĄUJ! W Dyvrt

7. f arsr-' irri-rr
r.rrrqalznćci.

łrl nqi ecrnełem (ełam) w rokll lll-ri or.rłrzm rtnr-h96| y7f u vDf ąY11ąrgltl \vf qlLt/ vY !vJ\u lJllL VvvlI

2. Posiadam akcje w innych Społkach handlowych - nalezy podac
linzl^ra i amitan1-a .al<r--ii' nio dol-rzr-zrzrrvavv

7' f eaa trzJ-llłtl osi aonałem (eł:m\ \^I rokll tlhi arr}rzm rlnr-hńrl W! LE9v Ly Luau V.rąYr1ą1Ertt \Yf ąlLL/ W !vJ\u



T^7\ZQ^lznści.

v.
]r]:hrzłem(^m) {nahrzł mói małż^'nek. 7 \łl\/ł:r-Zeniem mienia!vlll\qllr/\lrqvJlllqJ!vII9J:'

prZynaleznego do jego ma;atku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwtązkÓw fub od komunalnej oSoby prawnej
następująCe mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetarg.u
nalezy podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vr.
.] Drat^r:r]zo Azia}:lnnćń Ą^cnnrl 1r-a= /n=f aźrz nnr] :ć fnrlY-.jpo(rd.LCZą \l]d.L-.J -.-*mę prawną
i nrzadminJ- dzia}:.lnnćr-i \. nia r] nl-rrr-zrzr I:/r !vvrlrf v f uf qrrrvrvr / .

- oSobiście

- wspolnae z r-nnymr- osoDaml

7 lann ]- rrtrrlrr nq'i :nn:ła LUYV uJ uu! ll{Yrrqf

i r1 nr-hór] \lI \ł/\,z$Qkości:
am 1a}:m\ I^7 rnlzlr llhi anłrlm rrrzlrr-hAr]

) 7'arzadzam działa.l nnśr-.i a crnqnor] ATC7a .l lll^l icq1-emuqL 4źv4v

przedstawicielem pełnomocnikiem takie) działafności (na1ezy
podaĆ formę prawną i p'Zedmiot dziaŁalności): nie dotyczy

- ĄqĄ^] <.] A

- wspotnr_e z r_nnyml- osoDaml

7. laar': ]-rzl-rrllr
r^r r^lrlqn]znśni.,, ,, I ""

osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód

VII.
In] qnółlr:r-h harl.']^.'''^1^ /^^-''. .i^^?ih- .nńłki). nio rjn1-rrr-zrzvv JyvJĄq9f1 11q11ltrIvWy\'1t \11aZWo' -IcuLLpa -yvrĄ!/. lll9 uvuJU4J

- ioql-am r-.złar'kiom zarzar^]ll /nr] kior]iz.\ .
\ vv r,lvvJ / .

- ioqIam r-złr:nkiam r:r.i rz r,adzr>rr-zo.l 1nr] kiar] rz).
I vJ uvlr, \ vv r!rvv,/ / .

- i oqtem r'zł r-lrl ki am knmi qi i rar^li zrz-r noi /or] ki or.]rr\ .
']vJgvaLL\vvJ:!vg]/.

V laaa f rzl- rrlrr4uvYVU]uu!q

rł ulrlqnkr.lśr--i .

VTII.

nqi:nnr}am 1a}:m\ Ił7 rnklr ll'l.li orr}rzm r] nr-hńr]vr!qYrr(4!

Tnne c]or:hoc]rz Ć^.ł . - |.'|-ułu zatrudnigni a -l llh i nne-lf 111lU uvu]]vu] UJrą.9ąIlc L Ly Luau LaLL uultlclrf ą f uv !rrrrEJ

działaIności Zarobkowej Iub za1ęć, z podanlem kwot uZySkiwanych
z kaideqo tytułu:
-diety radnego 5.1'40,00 małzeńska WspÓlnośc majątkowa
-emerytura-1I. 62, 38 mał.zeńska WSpÓ1nośĆ majątkowa



rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyże; 10.000 zŁotych (w
nrzrznar]kll noiazdów mechanicz'nl'lc-.h na.l eż'v ̂ ^A^A *^-l.^ nodeI iPróyyąu^u'LJV-JdZLl(JW IttęL,J.1d'lI.L\J411JvrI LLqLvLf PUuoU ]Lto!Ąv' r

rok produkcji): nie dotyczy

x.
?^l^^. '.ł - -.^ ł ^4VvvWLąLąLLLą pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych, W tym
zaciągnięte kredyty i poiyczki oTaZ warunki, ild jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, W jakiej
r^rrr<nlu nóni \ . ni o r]ntrrczrr

Powyisze oświadczenj-e skł.adam świadomy(a)' ii na podstawie
art.233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zata3enie
nrawcl rz drÓ7'i kara nozhawienia wolności.
Drawsko, 15 .04.2016r.

(miej scowośĆ, data)

}ir'i,a,ń,.],1


