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OŚWIADCZENIE MAtĄTKOWf
wójta,

Osoba składsj^ca
2 rubryk,

2. Jeżeli poszczególne ru
3SW!
za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyteinośd pieniężne.
6. W części A oświedczenia zawarte są informacje Jawne, w części B zaś

e niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego ośwlBdczenie oraz miejsca potoźenia nieruchomości.

Ja, niże] podpisany (a) KAROLINA PIOTROWSKA (GRABSKA)
(Imiona i nazwisko oraz nazwiska rodowej

urodzony(a) 28 LIPCA 1983 R. w DRE2DENKU
BURMISTRZ DREZDENKA

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja.)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działainoscl
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pubHczne (Dz, U. 2 2017 r. póz- 1393] oraz ustawy i dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, pcz. 1875]/ zgodnie 2 art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

maJĘiek odrębny

Zasoby pieniężne :
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 20 000 zł - małżeńska wspóiność majątkowa
-środki pieniężne zgromadzone w wsi.ucle obcej:..

NIE DOTYCZY.
- papiery wartościowe :

N i E DOT/CZY
na kwotę :

l,Dom o powierzchni :107 m ,o wartości 300 000 zł tytui prawny; małżeńska wspólność majątkowa
2-Mieszkanie o powierzchni 54 m2, o wartości 120 000 zł tytui prawny; ma-łżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa siedlisko, powierzchnia:l,4474 ha
o wartości: grunty pod budynkiem " 30 000 zł

rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
tytuł prawny : matżeńska wspóiność majątkowa

Ztegotvtułuosi^gnąłem(ętamSw roku ubiegfym przychód i dochód w wysokości; Nl? DOTYCZY
4, Inne nieruchomości;
powierzchnia : 13,8005 ha

o wartości : NIE DOTYCZY
•: DZIERŻAWA - UMOWA WIELOLETNIA - dochód 4500

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziatów:
N i E DOTfCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce.

N i E DOTfCZY
2 tego tytułu osfągnąłem(ę-tam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.

N E E DTYCZY

Posiadam akcje w spółkach handlowych" należy podać liczbę l emltenta akcji:

NIE DOTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spó-ke:
NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osi^gn^em(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaieżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnejj'ednostek samorządu terytorialnego/ ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitainego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu-naieży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

N l E DOTYCZY

l,Prowadzę działalność'gospodarczą2 (należy podać formę prawn^-i przedmiot działainośd)-.

NIE DOTTCZY
- osobiście

-wspólnie z innymi osobami

ZtegotYEufuo5iągn^em(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
2.Zarządzam dzlahlnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikienn takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot dzia-lainośd ):

NIEDOT/CZY
osobiście
- wspólnie z innym! osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubieg-iym dochód w wysokości: ,.

l. W spółkach handlowych (nazwa/ siedziba spółki);
.NIE DOT/CZY.
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):.

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:.

-jestem cz-tonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:.

Z tego t/tułu osiągną-lem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

1. W spółdzielniach:

NIE DOTYCZY,
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):,

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):.

-jestem członkiem korrdsji rewizyjnej (od kiedy):.

Złego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wys.okośd:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

N i E DOTYCZY
•jestem członkiem zarządu (od kiedy}:.
-jestem członkiem rady nadzorczej [od bedy};.
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy};,

Z tego tytułu 05iągnąfem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia- iub inne] działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
dochody z tytułu umowy o pracę -118 '086,42 zł
-wynajem mieszkania -umowa najmu okazjonalnego^ dnia
30 sierpnia 2019 r. -dochód 2928 zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych ( w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę , model i rok produkcji}:,.

SAMOCHÓD OSOBOWY RENAULT GRAND 5CENIC 1.9 DCI, 2010 r.
SAMOCHÓD OSOBOWY FORD FOCUS MK3 1.& ,2011 r.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczk! oraz
warunki, na Jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości);-

KREDYT HiPOTECZNY NA BUDOWĘ DOMU - NA ZASADACH OGÓLNYCH - 8ANK M1LLENIUM
POZOSTAŁO DO SPŁATA - 43 057 CHF
KREDH HIPOTECZNY NA MIESZKANIE - NA ZASADACH OGÓLNYCH - LW3S W DRE2DENKU
POZOSTAŁO DO SPŁATY -52 686/74

Powyzszs oświadaense składam świadomy. Iż na podstawie art.233 § l Kodeksu kgrn^o zs padanie n!eorswdv lub
prawdy grozi kara pozbawienia woinoścf
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l. Niewłaściwe skreślić.
'!' Nie otyw ^ia^inosd wyMós-czsj w rofnictwie w lakresie produkcji rcsSSnnej
1 zwierzęcej, w formie, i zatcresi-e gaspadarsiwa rodzinnego,
3. Nf-s dotyczy rod nadzorczych spółdHsin! mieszkaniowych.

