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Uwaga:

1.

2.

ośoba §ldadaiąca o

w}T€łnienia

k&idej z

dnego

rubryk

prłTadku zaśto§owenia,

Jeif]i poszczćgóhe nbryki nie

dotyczy".
o§oba §ldadająca ośńadczenie obowiążana j€ś

najątkowJch, dochodów
w§pólDoścą mająlkow+

i

z prawdą, śaranrcgo i zlpclncgo
naleŻy wpi§aĆ ,,nie

olceifć przynależmśćpo§z{zegóInych sldAdników

żobowiążań do majątku odrębnego

i

majątku objętego mAlżeńską

oświadczenie o śaniemajątkołym dotyczy majątl.-u w laaju i zr grsni(+
ośrYiadczenie o śani€ maj4tkowyDr obejńuje ńwnieź wierzF€|ności pienięźne.
w czsci A oświadg€nia za§,arte śąinformłcje jawn€, w cĘściB żaśinfomacje niejawrc
adle§r zamie§zkania §kladając€go oświadcz€nie oraz miej§ca poloź€nia nieruchomości

4.
5.
6.

doĘcące

czĘ§c A
Ja niżej podpisaly Wojciech Maciej wrób€l
Urodzony: 1 czerwca 1976 roku w Trzebnicy

Zatrudaiony: starostwo Powiatowe w Trzebnicy- Naczelnik Wydzialu oświatyi sportu
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gmirnym (Dz.
U, z 2001 r, NI 142, poz. 1591 onz z 200ż l. Nl23, poz. 2ż0, fi 62, poz. 558, Nr l13, poż,
984, NI 153, poz. 12'71 iNr 214, poz, 1806), z9oónie z aft.24h tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej 1ub stanowiące mó.j
majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgromadzonę w walucie polskiej: 15 Ęsięcy zlotych ( piętlaście ty§ięcy
zlotych)
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dołczy

IL

Dom o powiefżcbni: 150 m2, o wartości:542 030 żotych (pięćset cźęrdżieścidwa tysiące
trzydńeśęj, źorych)
mźżeń§ka
łtułpmwlly: w§pć,łrłłasność
1,

powierzcid: nie doĘczy.
tytuł plałłny: , nie dotyczy

2, Mieszkanie o

3. Gospodar§two ro]ne:

m2, o wartości: nie

dotyczy

Iodżaj go§podąrstvr'a: nie dotyczy., pońerzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie doĘczy.
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubieg§m przychód i dochód w wy§okościI nie dotyczy

4. Imę nieruchomości:

\powieźchnia: Działką na której stoi dom, o powierzchni 0,1039 ha
o wartości| 15 585 złotych (piętnaście rysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć żotych)
tytuł prasny: współwłasnośćmaŁeńska

l.
1.,

2.
Tv.

Posiadam rrdziĄ w spółkach handlowych z udziałem gminrrych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w Llórych uczę§tniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta
udziałów; nie doĘczy
udziĄ te stanowią pakiet więksży niź 10 % udziąłów w spdce: nie dotycży
Z tego tytufu osi€lląłem w roku ubiegłym dochód w wysokości] nie dotyczy

rlależy poóać 1iczbę i emitenta
Posiadam udziały w innych społkach handlowych
udziałów: nie doĘczy
z tego tytułu o§iągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘczy

-

1,

Po§iadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w kórych uczestniczą takie osoby - naleł podać liczbę i enritenta
akcji: nie dotyczy
ąkcie te stanowią pakiet więk§zy iż 10 % Ńcji w społce nie dotyczy
Z tęgo tytułu osiągnąłem w rcL-u ubięgłym dochód w ,iłysokości:nie dotyczy

2.

Posiadam akcjew imych spółkach handlowych należry podać 1iczbę i emitenta akcji:
nie do8cży
Z tego tytufu osiągnąłen w rollr ubieglym dochód w wysokości:nie dołczy

Nabyłem (nabył mój małzoneĘ z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pń§twą innej pństwowej osoby prawnej, jedlostki samorządu
terytoriąlnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej nasĘpu.jące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleł podac opi§ mienia i datę nabycią od kogoi nie
dotyczy

\aI.

Prowadzę dżdahośćgospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot dzidalaości):
nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym ptzychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
1.

3. zuządzafi działalnościągospodarczą lub je§tem przedstawioieleE, pełnomocnitiem
takiei działąhości(należy podać formę pra,wną i przedmiot działahości):, nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy
- wspóhie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego §,tułu o§iągnąłem w rol,:u ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

vTI.
W społkach handlowych (nazwą siedziba społki); nie dotyczy
- jestem cżoŃiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady ladzotczej (od kiedy); nie dotyczy
- jestem człookiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tyn]łu osiągnąłem w roku ubieglym dochód wwy§okościI nie dotyczy

\1II.

Inne dochody osiągane z tyfułu uafudnienia lub ilnej działalnościzarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kżdego rytufu:
Umowa o pracę - 70849,20 zlotych brutto (§iedemdzie§iąt ty§ięcy osiemset czterdzieści
dzievięć 20l100)
Umowa o dzielo 1236,03 (ty§iąc dwieścietrzydzieści §ześć 03/100)
Dieta Radnego 9538,92 (dziewięć Ęsięcy pięć§et tr,żydzieściosiem 921100)
Dochody Zony: 2aa57,81 zl brutto (dwadzieścia o§iem ty§ięcy o§iemset pięćdziesiąt
§iedem 871100)

Tx.

ż

(w przypadtu pojazdów
Składniki mienia luchomego o wańości powyźej 10.000
mechanicznych
naleźy podać markę, model i rok produkcji): SEAT Altea 1986 ccm 2005rok

x.

Zobow'Ięańa pieńężrte o wartości powyżej 10.000 ż, w tym zaciągnięte kedlty i pożyczki
olż|z wź!runki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związk:l z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokości):

Kredyt hipoteczny ,,MIX" w PKo
o§iemdziesiąt

§żeśćżł121100)

BP

Kredyt Mieszkaniowy Własny Kąt

do §platy 103586,12l

-

Eipoteczny

dwadzieścia o§iem §iedemset cżterdzieścizl 431100)

(sto

trzy ty§iące pięćset

PKO BP do spłaĘ 28140,43

1 Kodek§u
Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), ż na podstawie art,233 §
poau"i" nieprawdy lub zatajenii prawdy grozi kara pozbawienia wolności,
L"i,i"go
"n

Trzebnicą dnia l0 kwietnia 2013
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