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2. Jeżeli poszczególne rubryki
3'. Osoba składająca oświadczenie

majątkowych, dochodów i zobow^zsń do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspóinośdą

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wieś

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne^ w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamisszkansa składającego oświsdczenle ora;

i, niżej KAROLINA P E
(imiona i naewrsko oraz nazwi^o rodowe)

1983 R. w DREZDENKU

BURMISTRZ DREZDENKA

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU

(miejsce zatpjdniĘnia'; stanowisko iub funkcja)

po zg poznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzsnia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje pubiiczne (Dz. U. z 2017 r póz. 1393] oraz jstawy •z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1-875), zgodnie z art 24h tej ustawy

oświadczam, ze posiadam wchodzące w sidsd małżeńskie] wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
~ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej

-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej;

NIE DOTYCZY.

74 000 zł ~ małżeńska wspólność majątkowa

papiery wartościowe :

N i E DOTYCZY
na K\



l.Dom o powierzchni :107 m2,o wartości 350 0001\ tytuł prawny: małżeńska wspóiność majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni :54 m3, owartoś-d 130 000 zt tytuł prav/ny msfżeńska wspólność majątkowa

3. bOS rolne :

/a :sh l (a; 1,4^

o wartości : grunty

rodzaj zabudowy : budynek mieszkalny

tytuł prawny : małżeńska wspólność majątkom
Z tego t/tutu osiągnąłem(ętam) w roku ubleg-
dochodu-działka siedliskowB zabudowana

4. Inne nieruchomości ;

1} pawierzchnis : 13,8005 ha gruntów rolnych

o wartości ;Ni'E DOTYCZY

przychód t dochód w wysokości: brak przychodu

tytuł prawny : DZIERŻAWA- UMOWA WIELOLETNIA - dochód

2) udzlcf w gruncie pod mieszkaniem wymienionym w pkt.2

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać ilczbę i emitenta uctóatów:

NIE DOTYCZY

! % udziałów w 5pó^ce.udziały te stanowią pakiet większy niż
NIE DOTYCZY
Ztegotytufu os!ągną-tem(ęfam)w roku ubiegłym dochód

NIE DTfCZY
OS Ci

Posiadam akcje w spółkach hand emitenta

i E DOTYCZY

akcje te $tsnowi^ pakiet większy niż 10 % akcji w spółce;

NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnątem(ęfam) w roku ubiegfym do'chód w wysokość;: NIE DOTYCZY

Nabytem(am) (nabył mój małżonek, ? wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa/ innej państwowej osoby prawnejjednostek samorządu terytoriainego, rch związków,

komunalnej osoby prawnej lub związku metropoiitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu-naieży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

i E DOTYCZY

a^B^!!!!!Mmn»»»miiNirmimmm«w«i«Nn^^



l.Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawna l przedmiot dzi^ainośd):

NIE DOTYCZY

~ osobiście

wspólnie z innymi

Złego tytułu osiągnąfem(ęfam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:.

2.Zarządzam dziatainości^ gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

(należy podać formę prawnąi przedmiot działalności);
NEE DOnCZY

osobiście

wspólnie z Innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęhm) w roku ubiegłym .dochód w wysokości:

VII.

l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):.

.NIEDOrrCZY..

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):.

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

-jestemczbnkiemkomlsjirewEzyjne] (od kiedy);.............;................................,„..,,........,,....,..

Złego tytułu osiągną{em(ętamj w roku ubiegłym dochód w wysokości:.

2, W spółdzieini3ch;

NIE DOnCZY.

•jestem członkiem zarządu (od kiedy)';..

-Jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):-

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...........,



Z tego tytufuosi^gnątemfęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:,

W fundacjach prowadzących działalność gospodarcsą:
!E DOTYCZY

•Jestem Gronkiem zarządu (od kiedy):

•jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:.

•jestem członkiem komisji rewizyjrie] (od kfedy):.

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dziafainośd zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;

- dochody z tytułu umowy o pracę -170 822,98 zł

-wynajem mieszkania - umowa najmu okazjonalnego z

30 sierpnia 2019 r. - dochód 8 784 zt

- nagroda spisowa - Spis powszechny 2021 - 5GOO zł

Sk-ładniki mienia ruchomego o wartości' powyżej 10 000 ztotych ( w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, modeli rok produkcji):,.

SAMOCHÓD OSOBOWY RENAULT GRAND SCENIC 1.9 DCi, 2010 r.

SAMOCHÓD OSOBOWY FORD FOCUS MK3 1.5,2011 r,

małżeńska wspólność majątkowa

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
wsrjnkl.najakichzostały udzielone (wobec kogo, w związku z jgkim zdarzeniem, w Jakiej wysokości):.

KREDrr HIPOTECZNY NA BUDOWĘ DOMU - NA ZASADACH OGÓLNYCH - BANK M1LLENEUM
' SPŁATY-36 949 CHF

KREDTT HIPOTECZNY NA MIESZKANIE- NA ZASADACH OGÓLNYCH - LWBS W DREZDENKU
POZOSTAŁO DO SPŁATY -14 494,51 zł

małżeńska wspólność majątkowa.



Powyższe oświadczenie składam śwlsdomy, iż
prawdy grozi kara
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