
 

 
 

Drezdenko, dnia24.04:2019%.
{miefscawode).

Uwaga:

4. Oscha skladajaca oswisdczenie obowigzanajest do. ygodnego 2 prawda, starannego.j zupelnego wypainienia
kadej z rubryk.

2. Jedell poszczegdine rubryki nie znajdujg wkonkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad "nile dotyezy",

3. Oseba skladajgca ofwiadezenie obowiqzana jest okredlié przynaleznesé poszezegdinych skiadnikdw

majatkowych,, dochodéw i zobowiqzaii do majgtku odrebnego i majatku objetego matieriska wspdélnoscig
majatkowg:

4, Ofwiadczenie majatkowe dotyczy majatku w liraju iza granicg.

Ofwiadczenie majgtkowe obejmuje rownie2 wierzytelnasepienigine.

& W czesécl A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w-czesti 8 za4 Informacie nlelawhe dotyczqce adresu
zamieszkania skiadajqeego: ofwiadezenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.
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CZESCA

Ja, nize] podpisany(a}, KAROLINA PIOTROWSKA (GRABSKA},
fimiona i nazwiske oraz nazwisko rodawe)

urodzony(a) 28 LIPCA 1983 r. w DREZDENKU

BURMISTRZ DREZDENKA

URZAD MIEISKI W DREZDENKU

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub futikeja}

po zapeznaniy sie 2 przepisami ustawy z.dnia 21 sierphla 1997 r..o ogtaniczeniu prowadzénia dzialalnesct

gospodarczej przez osoby petniqce funktje publiczne (Dz. U, z 2017 nr. poz: 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. © samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 ©. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oswiadezam, Ze posiadam wchodzace w sklad matzeriskie} wspdlnosel majatkowej lub. stanowigce méj

majgtek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— Srodki pienigine 2zgromadzone w walucie polskie): 12 700 ~ matzenska wspdinast majatkowa

3826,74 -fundusz-oszczednosciowy w Nationale-Nederlanden

~ Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ...

NIE DOTYCZY

~ paplery wartasciowe:

NIE DOTYCZY
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1. Dom o powierzchni: 107 m*, o wartosci:'300 000 tytul prawny: malzenska wspdlnosé majatkowa

2. Mieszkanie.o-powierzchni: 54 m2,.o-wartosci:.120 000 tytul prawny: matzeiska wspdélnosé majatkowa

3, Gospodarstwo role:

‘rodzaj gospodarstwa:-siedlisko , powierzchnia: 1,4474 ha

owartoéci: grunty ped budynkiem -30 000

fodzaj zabudowy: budynek mieszkainy

tytul prawny: malzeriska wspdlnosé majgtkowa

Z tego tytuti osiggngtem(elam) wroku ublegiym: przychdd idochdéd wwysekosck NIE DOTYCZY

4, Inne nieruchomoscl:

powierzthnia: 13,8005. ha

o-wartosel: NIE DOTYCZY:

tytul prawny: DZIERZAWA — UMOWA WIELOLETNIA ~dochéd 3923,00

HL

Posiadam udzialy w spétkach handlowych-- nalezy podat.liczbe i emitenta udziatow:

NIE. DOTYCZY

 

udzialy te stanowig pakiet wiekszy nl2 10% udzialow w-spdice

NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiggngiem{elam} w roku. ubieglym dochéd wwysokosch: ....... fous enneenaanennnectnacenoneneveneeneeatees

NIE DOTYCZY.

iy.

Posiadam akcje w spdtkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta akeji:

NIE DOTYCZY

akcje te. stanowig pakiet wiekszy niz 10% akcji w-spdtce:

NIE DOTYCZY

Z tege tytulu osiggnatemfetam) w roku ubieglym dochéd wwysokogel: ....0.ccccnce carisnssereensaescnecsieerenen

NIE DOTYCZY

 

Ve

Nabytem(am) (naby? méj maizonek, z wylaczeniem mienia przynaleinego do: jego.majatku odrebnego). _

od Skarbu: Paristwa, iinej paristwowej osoby prawnej, jednostek samotzadu terytorialnego, ich

zwigzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitainego nastepujace mienie, ktére podiegato

zbyciu w. drodze. przetargu — nalezy podaé apis mieniai date nabycia, od kogo:......

 

NIE DOTYCZY

  

Vi.

1. Prowadze dziatalnos¢.gospodarczq* (nalezy podaé forme prawna i przedmiot. dzialainosci): alikehedenisdanneon

AZYMUT Usiugi geodezyjno-kartograficzne Karolina Piotrawske ~ firma prywatna na-zasadach

ogéinych ~prowadzona do dnia 21listopada 2018

  

  

 

  



 

  
—asobiscie TAK

—wspdinie.z innymi osobami NIE DOTYCZY

Ztego tytulu osiggngtem(etam) w roku ublegtym przychédi dochéd w wysokosci:
PRZYCHOD — 86:991,00 zt
DOCHOD — 47 342,04-zt

2. Zarzadzam dziatalnoscig gospodareza lub jestem przedstawicielem, penomocnikiem takie] dzlatalnosci
(nalézy podaé forme prawng i przedmiot dziatalnGSci): ..ccceccssssoncsneereecseee
NIE DOTYCZ¥

— osobiscie..

 

  

    

~wespdinie z innymi

Z tego tytulu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochdéd w. wysokoée

Vil.

4. Wspélkach handlowych (nazwa, sledziba SPH): ......eccscmssccuceesnrscencurerensvapseseacsrsaceaucsyesssncsuensensesenctarasuae
NIE DOTYC2ZY

~jestem cztonkiet zarzadu(od kedy):.

 

  
  

 

~ jestem.cztonkiem rady nadzorcze} (od kiedy)

PAREN AO OP OMd open dsetege

~jestem‘cztonkiem‘komisii rewizyine}i Kiedy)

 

: Wwspétdzielniach:

NIE. DOTYCZY

  
~jestem.cztonkiem zarzadu (od kiedy): .

  

  
  
  

 

~jestem cztonkiem rady nadzorezej? {od kiedy): .

 

    —jestem czionkiem komisii rewizyjne] (od -kiedy}:

z tego tytuluosiggnatem(etam)vwroku.ubjegiym dochéd w wysokosci

3. W fundacjachprowadzacych dviatainosé gospuidarnea:

NIE DOTYCZY

 

     

  

~jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)

~jestem czlonkiem: rady nadzoreze] (od Kiedy):

—jestem‘cztonkiem komisitrewizyinellod kiedy):

  
   



 

 

Ztégo tytul oslagnafem(etam) w roku ublegtyrn dochdd w WySOkOScit oceenesececsnsereeesatcetsneantenniace

 

Vil.

Inne dochody. oslagane 2 tytulu zatrudnienia lub inniej dzialalnosci zarebkowej lub zaje¢, z podaniem

kwot uzyskiwanych.z kazdego tytufu:

Dieta Soltysa za 2018. - 3612,00

Dochody:z tytulu umowy o prace — 13086,15

Inkaso podatku~1514,40

x: +

Sktadniki'mienia ruchomego o wartosc! powyze] 16 000 zletych (w przypadku pojazd6w mechanieznych

nalezy podaé marke, model i rok produkeji}:

SAMOCHOD OSOBOWY RENAULT GRAND SCENIC 1,9°DC1, 2010 r.

ODBIORNIK-GPS DLA -GEODEZII

x

Zobowlazania pienieine o wartosci powyzej 10 000 ziotych, wtym zaciagniete’ kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielane (wobec koga, w zwigzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosei):

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

POZOSTALO DO SPEATY 45 997 CHF

KREDYT HIPOTECZNY NA MIESZKANIE ~ NA ZASADACH OGGLNYCH — LWBS W DREZDENKU

POZOSTAEO DO.SPLATY 58.572,23 zi.

 

 
 



 

czese B

 

Powyisze ofwiadezenie skiadam Swiadomy(a), iz na podstawie art, 233-§ 1 Kodeksl karnego-za podanie nleprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

OQnecleulo..2.ol dl
miejscawosd, data}

 

* Niewlasciwe skreslic,

2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w ralnictwie w zakresie produkeji roslinnej i zwierzecej, w formie

izakresie gospodarstwa radzininege.

4 Nie dotyczy rad nadzorczych spétdzielni mieszkaniowych.

  


