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Data wplywu: 2018-12-19. - , . _Drezdenko, dnia 10.12.2018 r.
Bo é. (nlejscowodd)

Uwaga: .

L. Qsoba sktadajaca ofwiadczenie obowiazana jest. do zgodnego z prawda, starannego | zupeinege wypeinienia

kazdej 2rubryk.

Jezeli poszczegdine rubrykdnie znajdujg.w konkretaym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé "nie-detyezy™.

3. Oseba skladajace ofwiadezenie obowiqzana jest okreslié przynaleznofé poszczegéinych skladnikow

majatkowych, dochadéw | zobowlazaii de maigtku odrebnege i majathu objetego matzeriska wspdlnogclg
majgtkawa.

4. Oswiadczenie majatkawe dotyczy maiatku w kraju i za granica.

Oswiadczenia majatkowe obe}muje rownié2 wierzytelnosel planiezne.

6. W czesci A oSwiadczeniazawarte sq informacje jawive, w czescl 8 zas informacje niejawne dotyczqce adrasu

zarmieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

»
A

CZESCA

Ja, nize} podpisany(a), KAROLINA PIOTROWSKA (GRABSKA},
{imiona i nazwiske oraz. nazwisko. rodowe)

tirodzony(a} 28 LIPCA.1983 r. wDREZDENKU

BURMISTRZ DREZDENKA

URZAD MIEJSKI W DREZDENKU
{miéisce2atridnienta, stanowiske lub funkejs}

po zapoznanlu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o-ograniczeniu. prowadzenia dziatalnosel

gospodarozej przez osoby pelrigce funkcie publiczne (Dz. U. z 2047 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 1. 6 samorzgdzia. gminnym (Dz. U. 2 2017 #. poz. 1875), zddnie z art. 24h te] ustawy

oswiadézam, ze posladam wehodzace w. sktad malzeriskie] wspdéinogel majgtkowe} lub stanowigce méj
majatek.odrebny:

L

Zasoby pieniezne:

~ grodid pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 9:100 — matzetiska wspolnosé majatkowa

3826,74 ~fundusz oszezednosciowy w Nationale-Nederlanden

—$rodki plenieine zpromadzorie w walucie ObCE]:ceecrctesteneicceesy

NIE DOTYCZY

 

  — papiery wartasclowe:

NIE DOTYCZY
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.Bonvo powilerzchni: 107 m*, o warte’ci: 300 000 tytit prawny: malieriska wspdlnosé majatkawa

_Mieszkanie:o powierzchni: 54 m?,.o.wartosck 120 000 tytut prawny:-matieriska wspdlnosé majatkowa
. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: siedliske,* powietzchnia: 14474 ba

oO wartosci: grunty pod budynkiem --30°000

rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny

tytul prawny! matzeriska wspéinosé majatkowa

Ztego tytuluosiggnalem(etam) w roku ubiegiym przychéd Tdochdéd wwysekosel: NIE DOTYCZY

4, Inne-nieruchomosci:

powierzchitia13,8005 ha
o wartosch NIE DOTYCZY

tytul prawny: DZIERZAWA — UMOWA WIELOLETNIA —-dochéd na dziet 10.12.2048 r. 3923,00

HH.

Posiadam udzialy w spdfkach handlowych — nalezy peda¢ liczbe i emitenta udziaidw:

NEE DOTYCZY

udzialy te stanowig pakiet wiekszy niz 10% tezialOw W SPOICE! oocerecearnsnsscoreemnennenianesanadiadtusansnasbarser

NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osiagngtem(etam) w roku ublegtym dochéd w.wysdkose: ...

NIE DOTYCZY

 

N.

Posiadam akcje w spétkach handlowych — nalezy podaé liczbe femitenta akeji:

NIE DOTYCZY

akcje te stanowig, pakiet wiekszy niz 10% akeji w spdétce:

NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiggnatem(elam) wroky ubleglym dochéd wwysokosch...

NIE DOTYCZY

 

Ve

Nabylem(am) (naby! moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odrebnego}

od Skarbu Paristwa, Innej patistwowej] osoby prawnej, jednostek samorzadu terytoriainege, ich

zwigzkéw, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitainego nastepujgce mienie, ktére-podlegato

zbyciu-w drodze przetargu ~nalezy poda¢ opis mienia i date nabycla, od kogo:.

  

NIE potyczy

 

VL

1. Prowadzedzialalnosé gospodarezq’ (nalezy podat forme prawngi preedmiot-dziatalno$tl): .... a..cnsceuen

AZYMUT Usfugi geddezyjno-kartograficzne Karolina Piotrowska — firria prywatia na zasadach

ogéinych ~prowadzona: do dnia 21 listopada 2018

   
   
  
 



 

  

 

~osobiécie TAK

 

~ wspdiniez innymi osobarn] NIE DOTYCZY

 

Z tego tytulu osiagnatemlelam)w roku ublegiym praychod i dochéd wewysokosel:

PRZYCHOD — 185 096,00 2t

DOCHOD — 92 978,87 zt

7. Zarzadzam dziatalnoscig gospodarezg lub jestem przedstawicielam, pelnomocnikiem:-takie| dzialalnosci

{nalezy pedac farme prawng | przedmiot dziatalnescl)s ..scaccscuscesoneaeeosentennsnerenecctenenstaagentinnetatai dion

NIE DOTYCZY

~ osobiscie..

   

  

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubieglym dochéd wwysokoésc'

 

Vi

1..W spétkach handlowych (nazwa, siedziba spatki): ....... snetinreneseneany rueaentennanqeaeneannaeeneees pebagbacisvecaeensdtiontatyes

NIE DOTYEZY

—jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

 

~jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
  

 

  
~jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

2, W spétdzielniach:

NIE DOTYCZY

 

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

 

3. Wfuindacjach prowadzacych dziatalnosé gospodarcza:

NIE DOTYEZY

= jestem cztonkiem zarzqdu (od Kiedy):

—jestem czlonklem rady nadzorezej (od kiedy}:

 

 

   

  
       



 

 

Inne dochody osiggane. z tytuly zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulur.........pe venesenecsrvenevsedsecesbanscusite ciated denciasdee soba kasbediiie oe Vinéestenebaiie feted

Dieta 'soltysa za.2017 r. dochdéd 1281,76 2t

 

ix,

Sktadniki mienia.ruchomego o wartosel powyze] 10 000 dotych (w przypadku pojazdéw mechanieznych

nalezy podaé marke, model i.rok prodikeji):

SAMOCHOD OSOBOWY RENAULT GRAND SCENIC 7,9 DCI, 2010r.

ODBIORNIK GPS DLA GEODEZII

X.

Zobowigzania pieniqzne o wartosci powyzej 10 000 dotych, w tym zaclagniete kredyty } pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku.z jakim zdarzeniem, w jakiej wysakoéci):

KREDYT HIPOTECZNY NA BUDOWE DOMU ~ NA ZASADACH OGOLNYCH - BANK MILLENIUM

POZOSTALO DO SPLATY 46.203 CHF

KREDYT HIPOTECZNY NA MIESZKANIE ~ NA ZASADACH OGOLNYCH —LWBS-W DREZDENKU

POZOSTALO DO SPLATY.59-044,47 zt

  
      



Powyzsze ogwiadczenie sktadam Swiadomyla), iz na podstawie art. 233 §1 Kadeleu karnego za podatile nieprawdy
lub zatalenie prawely grozi kara pozbawienia wolnodal.

Q

 

evdletsueMOd?2DUE . i)[bec~
(migjscawoxé, data}

i “fkpede
f

CoolpoleRQ.

* Niewlasciwe skreslié,
* Nie dotyczy dziatalnosci wytwérczej w-rolnictwie w zakresie produkcji roglinnej i zwierzecej, w formie
izakresie gospadarstwa rodzinnego.

* Nie-dotyezy rad nadzorezych spdidzieini mieszkanlowych.
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