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Uwaga:
1. Ó§oba §kladająca ośsiadczenic obowiązala j€ś do zgodnego z plawdą stalannego i zupdnego
wypehienia kaźd€j z rubryk
z, .lJi[ poszczególnĆ rutryki ńe znajdują w konkreh},m przypndlo za$o§owaną naleł wpfu:rć ,,[ie
do§-czy'1

s.

osóba-sRartająca oświailczenie obowiązana jest ol§eślić przyralcżnośćpo§zczególDych §ldadników
majątkołTch; dochodów i zobowiązań do majątku odręb[ego i tnająikr objętego malźeńską

,l.
5.
6.

w§pólnością

majątkowł

mAjąłkow},m dotyczJ maiątku w taaju i za graDicą
oś§iadcz€nie o §tani€ mająłkowym obejmuje Jó\raież wierz}telności pienięźE€,
w cz6ci A ośsiadczenia złwarte są irformacje jrwne, w części B zaśinfomacie nĘa\Yne dotycżące
adreśu zaĘie§zkania ślrladającegooświadczeni€ olaz miej§ca połoź€nia nienlchomoścl

oświadcz€nie oitani€

CZĄŚĆ

A

Ja trżej podpisany Wojciech Maciej wróbet
Ufodzony: 1 czerwca 1976 roku w Trzebnicy

Zatrudnióny; starostwo Powiatołve w Trzebnicy- Naczelnik

wydzialu oświatyi sportu

po zapoznarriu się z przepisami u§tawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmimym @z,
il, Źoot ., N, 142, poz. !591 oraz z 2o02 r.Nt 23, poz. 22o, W 62, poz. 558, NI l13, poz,
984," Nr 153, poż. l2i1 iNr 2I4, poz, 1806), 141odńe z ut. 24h tej ustawy oświadczam, że
posiadam wclodzące w skład małżeń§kiej wspólności mają&owej lub stanowiące mój
majątek odlębny;

L

Zasoby pieniężne:
- śroóki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 15 ty§ięcy złotych ( piętnaście ty§ięcy
złotych)
- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wańośoiowe: nie dotyczy

It.

Dom o powierzchni: 150 mŻ, o wartości: 542 03O złotych (pięćset czterdżeścidwa tysiące
trzyd^eści
^otyd1)
wspołwłasnośćmałżeńska
ryfuł prawny]

i.

powierzchni: nie doĘczy. m2, o wartości:nie dotyczy
§tuł pńwny: . nie dofyczy
3. Gospodarstwo lolne:
rcdzaj go§podaxstwa: nie dotyczy,, powięrzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy.
tyh' pra§'lly: nie dotyczy
Ź t"gl §xoło oriąg"ąienrw roku ubiegĘm pźychód i dochód w łysokości:nie doĘczy

2, Mieszkanie o

4. Inne nieruchomości:

i

]ri

\-

powieźchnia: Działką na której stoi dom, o porvierzchni 0,1039 ha
o wa.lości: 15 585 złotych (piętnŃcie ry§ięcy pięóset osiemdziesiąt pięó
tytuł praw1lyi w§pólwla§ność maŁeń§ka

I[,
1-

2,

żłotyĄ

Posiadam udziĄ w społkach handlo,łych ż ndz|dem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniozą takie osoby - naleĄ podać liczbę i emitenta
udziałów: nie dotyczy
udżdy te slanowią p akietwiększy nlż 70 ya udzidów w spdce: nie dotyczy
Z tego tytułu osi€nąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości:nie dotyczy

-

Po§iadam udziały w ilnych społkach handlovych
rra]eży podać iiczbę
udziałów: nie doĘczy
Z tego tytułu o§iągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokośoi: nie dotyczy

i

emitenta

Iv.
1, Posiadam akcje w spolkach handlowych z udńałem gmimych osób prawnych 1ub
przedsiębiorców, w Llórych uczestniczą tŃie osoby - n?leżry podać liczbę i emitenta
Ńcji: nie dotyczy
akcj ę te stanowią pakiet więk§zy niż l0 % akcji w społce nie dotycży
Z tego tyfufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie doĘczy

2.

Posiadam akcje w itrych społkach haadlowych - należy podać Lczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
Z &go rytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

Nabyłem (nabył mój małzonek, z *ryłączeńem mienia przynależnego do .jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej państwo,ivej osoby prawnej, jednos&i samorządu

terytofiąInego, ich związków lub od komunalnej o§oby prawnej następujące mienie, Llóre
podlegało zbyciu w drodze pftętrga - r.ależ! podać opis mienia i dątę trąbycią od kogo: nie
dotyczy

vL

Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności);
nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspóhie z iolymi o§obami nie doĘczy
Z tego ryfułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokościI nie dotyczy
1,

3- ZaIządzafl działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej dżałaluości(należy podać formę prawną i przedmiot dżdaloości):.nie dotyczy

_ osobiście nie dotyczy
- wspólnie z iolymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

\1L

W społkach handlorłrych (nazwą siedziba spółki): nie dotyczy
- je§tem cżoŃier! zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cżoŃięm rady ladzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem cżoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycży
Z tęgo łtułuo§iągnąłem w Ioku ubie8łym doohód w wysokości:nie dotyczy

\1

.

Inne dochody osiągane z t},tńl zatrudnienia lub innej dżałalrrościzarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kżdego qtułu:
Umowao pracę - 71tl5}.|l zlołreh brutto (§iedemdziesiątjeden ty§ięcy s1o pięćdziesiąt
osiem 11/100) A-&<^
Umowa o dzieło 1236,03 (ty§iąc dwi€ście trzydzieści sześć03/100)
Dieta Radnego 9538,92 (dziewięć tysięcy pięćset trzydzieściosiem 92l1o0)
Dochody Żony; 28857,87 zł brutto (dwadzieścia o§iem ty§ięcy osiemset pięćdziesiąt
siedem 87/100)

-

Ix.
Skłafuiki mienia ruchomego o wartości połyżej10.000

ż (w

prąryadku pojazdów

mechanicznych
naleźy podaó markę, mode1 i rok produkcji): SEAT Attea 1986 ccm 2005rok

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10,000 ż, w tym zaci€nięte kedrf i pożyczki
oru waluŃi, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokości):

Kfedyt hipoteczny ,,MIX" w PKo BP do §płaty 103586,12l
osiemdziesiąt sześćzł 121100) współnie z żona

(§to

trry ty§iące pięćset

Eipoteczny PKo BP do
dwadzieściao§iem siedem§et czterdzieści zł 431100) współnie

Kredyt Mieszkaniowy wła§ny

Ęt -

§płaĘ 28740,43

Powyż§ze oświadcżenie§kładam świadomy(a), iź n! podstawie ań.233 § 1Kodel§u
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienił wolności,

t€u;J-:*

Trzebnicą dnia ftrtwi*aią2O13 r.

(DodŃ)

