
URZĄD GIV{INlY

oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

Drawsko, dnia 20.04.2017r.
(mie j scowość )
Uwagta:

n n/.

1. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, starannego i zupeł'nego w1peł'nienia każdej z rubryk.
2. .feżeli poszczegóJ.ne rubryki nie znajdują w konkretn1rm
prz1padku zastosowania , naLeży wpisaó ttnie doŁyczy''.
3. osoba skł'adająca oświadczenie obowiązana jest określió
przynaIeżnośó poszczegóJ-nych skł'adrrików majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająŁku
objęŁego mał'żeńską wspóJ-nością mająŁkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
5. oświadczenie o stanie mająŁkowyn obejmuje również
wierzyŁeIności pieniężne .
6. TI części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

części B zaś informacje niejawne doŁyczące adresu
zamieszkania skł.adającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości .
czĘść A
T. -.ł+^- naA6isanrz(a) Ąn6lrzol E-ran.i.Zek Maciaszek IQdl !!LLę) IJUuPlDąrry \q/ 

' 
nlru!.vJ L!qllU!J.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 16. 05 .a952r. w Drawsku

EmF.l.\.rl-

(miejsce zatrudnienia, stanowisko 1ub funkcja)
onrnilr ' -^*.'i '.-|ą.'-r - dnia B marca 1990 r. opo ZapoZIIaIILJ SIę z pr ZepISamf ustawy Z

Samorządzte gminnym (Dz. U. z 200I T. Nr I42, poz. 1591 oTaZ z
2OO2 T. Nr 23, poZ.220, Nr 62, poZ.558, Nr 1l-3, poz.984,
Nr l-53, poz. 1,211 i Nr 214, poz. 1806) , zgodnie z ariu. 24h
|^- '.^+Ą''r' ^:''.ł -l^--ń +^ cosiadam wchodzące W składL

małzeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
T.
Zasol^rrz nieniezne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 5.000,00
współwł'asność ma.lątkowa mał.zeńska

- Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy
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II.
1. Dom o powJ-erzchni: 100 m2

trrl-tr } nr:r^rntl. r^lqnółr^lł a qnnśóuJ uu!

2. Mieszkanie o powierzchni:
DOTYCZY

' o wartości: 91.000' 00
majątkowa małzeńska
nie dotyczy m2 ' o Wartości: NTE

l-rufrrł nr:r^rnrz'



3. Gospodarstwo rolne: NTE DOTYCZY
rodzal gospodarstwa: powierzchn:-a:
o wartości:
rodzal zabudowy: zagrodowY
I rrl- rr ł nr:r^rnrz.

7' |łrsa trztllłll osi aonałem (ełam) w rokll llhi pnłrzm nrz.'zr-hód ia Lę9v LJ uu!u vJf c|Yr1oLl91tL \\.f qrll/

dochód w WysokośCi:
Ą. Tnne nieruchomości:
powierzchnia: NTE DOTYCZY

o WartoŚCi:

1-rz]-rrł nrar^rnr,z'

ITT.
1. Posiadam udział.y w Spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych 1ub prZedSiębiorców, W których uczestniczą
takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałÓw:
nie dotyczy

ll,Ąz i eł ll

qnńł ca.

In nIrn^'.'.ł. ^rki e]- wi ekszrz nii I03 udziałow wLE D Lorj\JWrą yoĄlE u W!VĄD4J

7 lana 1-rr1-rr

r^rruqnlrnćni.
łll osi acrnałem (ełam) w roktl llhi orrłrzm r]or-hÓd wLu vo!qYrr<ł!ęrtL \V!ąJll/

2. Posiadam udziały w innych Społkach handlowych - nafezy
podaĆ liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

7 laaa i-rrfrr

I^7\7q^lłnóni.

łll osiaonałem(ełam) w rokll llJ.lierrłrzm rlnr-hód Wa u vorqYr]cŁf 91LL \ VJqrtt/ uvlvY

rv.
1. Posiadam akcje W SpoŁkach handlowych z udziałem gminnych
osóh nrawnvr:h l ll}r nrzer]s j p|.i nraAt.l T.T VIArllrh 11-7ac1-ni g7ąvovp y!qvvlrJUrr !uv u! -uvrf YVrv!vvvr t vv r\uv!J vrr

takie osoby - nafeŻy podac liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

akr-ia te stanr-'']. ^.l.ł^| '']ekszrz niż' 10ą akr-ii w snółce:ąĄ9 J 9 Lę J uqr1\,Wrą yd.J\rę L. WlvĄo4J !!LL lw o qĄUJ ! W oyv!'
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1.^A^: .wy-\rNvDUr.

łll osi aonałem (płam) w rokll llhi or^rłrzm rlnr-hód w!u vrrLtYrr(4!vrrr \Ylqlll/ uv!vY

2. Posiadam akcje W innych Spółkach handlowych - nalezy podaĆ
Iinzl-ra i amil-on]-: :lznri' nia dni-rzr-zrur !v -vv

7' |łcsr.' J-rztllłll os..i aonałem (eJ--ń\ -^1,,. '.l.. j p6}171 r]nr-hór.] Wa uEYV uJ Lu!u v- -..' \ Y.o]tl/ W !VĄu uV!g\jtJlrl VvUrrvu



r^7\7qnL^<-i .

v.
Ir]ehrzłom 1am'l (nahrzł moi ma+ żanek - z wrzłacZeniem mieniarrqvli !ulrr \qrLr/ \rruvJ

nr7\/nA l eżneoo ^^ - ^^^ m:r :I lrll nrlrahnarrn) od Skarbu Państwa,PLLyl.LdIę4t1g9V L.ł(J Ję9w lttoJcŁLĄu VVlvvrrgYv/

i nnoi nrńq|\r7ć.]\ł7Ó-l oqol..lrr t.)r^iV7ńF-l ior]nnsl-ek samnrzarlllr1ll1ęJ yąr1JuvvvWgJ vJvvJ ts/!ąvvrrvJ 
' 

JUV11VJuvJ! aĘVg

f errztÓri a.l neon i r-h zvti a"kÓw lub od komunalne j oSoby prawne juv!J uv!!urrlvYvt

n:stcnlliaĆe mi ani o ktAra nnd .l on:łn -J.'r'r;iu w drodze przetargul1ąJ uVIJuJ c{99 lLrfuJ1r9 
'naleiy pod'ać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vI.
1. Prowadzę działalnośĆ gospodarcZą (naleZy podac formę prawną
i przedmiot działaIności): nie dotyczy

- osobr-scae

- wspólnie z innymi osobami

7 |ana Irz|llłlr nqi:rrnała uvYv g vvrĘYrJn.!

.i rlnnhńr] r^l r.lrz59]165g|;

om /a}:m\ Ił7 rrrkll llhi errł\,/m lf r7rlr-hńrlvltl \VJu]tt/ vt !vĄu uvrvYJJ]tt yl4J9llvV

2. Zarządzam działalnością goSpodarCZą lub jestem
r:rzeds]-awi r:i e.l em nełnomor:p j lri am 1-a]ri ei r]ziałalności (nalezy
I/!.ęVo UqvvlvaU

podać formę prawną i przedmiot działafności): nie dotyczy

- (J5(JJJ-LJUrę

- wspólnie z innymi osobami

7 |ana Irr|lrłlr4 evYv

r^l r^rrzqa]rnśr-i.

nqi:rrn:}am /o};.'-\ -^l.'. ''Lł errłrzm ri or-hór]\ Y*.aItt/ w r\JNu uuaE9lJltt uvurrvu

VII.
In.l qnń}lr:nh h:nr]lnr^lrzr-h (r,azvla - sierjzi]na snń}lłi ). nic 6ln|rrczrzvv Dyv!Ąąvl1 rrqllu!vWJ911 \r1ą4Wq' J!9u.!Vq Jyv!N!/. fflv vVuJvaJ

- loqtam rzłar,lri om zarzad,ll /or] ki ec]rz) :_ 
lę. LgllL 9Z!vllJ\1vlLL .u!.qVq \ vV JlJvvJ / .

- ioq1-am r'złanki em rad\/ nad7Ór-7e-1 (or] ki erlrr) :
----.lĄ!ę]LL 

lqVJ \vV Jllvvj / .

- loqIem rzłar']ri om knmi qi i rer^li zrzinei (orl ki er]rz) :- J EJ LEltL U4lvllĄf gltt Ąvrtl!oJ ! !vvv! J t "" 
J:JvVJ / .

7 lana f rz]-rrlrr

^ 1- ^ A ^ ; .w wyD(Jr,(JDUr.

VIII.

nqi :rrn:łpm /ełam.\ \il rokil tl}ri arrłrzm r]nr-hóc]vJrLtYlrutrvlrr \vJqlLL/ w !vr\u uv!vY

Tnno r] nr-hnr]rz rlŚ i aoane z t vtuŁu zatrudnienia Iub inne jvvvirvv )/

działalności Zarobkowej 1ub zaJęCI Z podaniem kwot uZySkiwanych
z kaŻdego tytułu:
-diet'y radnego 1.046,00 mał.zeńska wspólność majątkowa
-emerytura-1'z .299 ,24 małzeńska wspóInośĆ ma j ątkowa



rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 złotych (w

przypadku poj azdÓw mechanicznych nalezy podaĆ markę, model i
rok produkcji): nie dotyczY

x.
7al.rar^li azania nianioźnc Ó \JFriaśr-i nowrzżei 1n ooo zła|lłr-h- w tvmlvuvw L<Ą-Lą!!Lą Prcl]Jvzrrg v WqI Lvouf Yvv\ J av J '. "-/..'

zac.i aoni ete kredrz|rz i noż',łczki oTaz Warunki, ila jakich ZoStał.yzqelL{YrrfvLv I I/v-J\

udziefone (wobec kogo, w z\t,Ilązkl z jakim Zdarzeniem, w jakiej
ulr;qn]rnśn.i \
,,J""Jlvvv+/

ni a rlal-rrczrr

czĘŚć B

Powyisze oświadczenj.e składam świadomy
art.233 S 1- Kodeksu karnego za podanie
nr=t.rr.łrz ^r^ż i ka ra nozłrawi enia WolnoŚCiProwuy YLvL! Ąq!ą yv.vuvvJv]

Drawsko, 20.04.20L7r.

(miei SCoWośĆ, data )

/.\ :Ł ^^^(a'/ r LZ I)d p()(rstawae
nieprawdy lub zata)enie
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