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UWAGA:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzt.ma jest do zgodnego z prawd<!, starannego i zupernego wypdnienia
kai:dej z rubryk.
2. Jei:eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalei:y wpisac ,nie
dotyczy".
3. Osoba skladajl}ca oswiadczenie obowiqzana jest okre8lic przynalei:nosc poszczeg61nych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do maj<ltku odrybnego i maj1.1tku objtttego maJzenskti wsp6lnosci4
maj 1J:tkow1J:.
4. Oswiadczenie maj<ltkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicif.
5. Oswiadczenie mtti<!tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~tzne.
6. W cz~tsci A oswiadczenia zawarte Sf! informacje jawne, w cz~tsci B zas intormacje ni~jawne dotycz:}.ce adresu
zamieszkania sklad<~j4cego oswiadczenie oraz mi~jsca potoi:enia niernchomosci.

CZF,:SC A
Ja, nii:ej podpisany(a), Wojciech Switalski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 18.02.1973 r. w Raciif:lu
Urbitor sp. z o.o., prezes zarzqdu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si9 z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pe1ni~ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr ! 13, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. !806), zgodnie z
art. 24h

t~j

nstawy oswiadczam, ze posiadam wchodzfJ.ce w sklad matzenskiej wsp6lnosci maj<ttkowej Iub

stanowif!ce m6j majqtek odrttbny:
Wszystkie skladniki maj4tkowe stanowifj matzeflskf! wsp6lnosc maj:}.tkow:}..

I. Zasoby pieni~:lne:
srodki pienit;:zne zgromadzone w walucie polskiej: 52000 zl
srodki pieniyzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartosciowe: nie dotyczy, na kwoty: nie dotyc:::y

II.
I. Dom o powierzchni: nie do(vczy ... m2, o wattosci: ...... tytut prawny: .............. .
2.

Mieszkanie o powierzchni: 49,84 m2, o wartosci: 260000z!, tytut prawny: wlasnosc

3. CJospodarsttvo rolne: nie tio~vcz;.' rodzaj gospodarst\:va: ............. , povvierzchn1a: ................ .
o wartosci: ....................................... rodzaj zabndowy: ................................... ..
tytul pravvny: . . . .. .......................................................................................... .
Z tego tytuh1 osiqgn;rtem(~tlam) w roku ubieg1ym przych6d i doch6d w wysoko5ci: ............ .

4.

lnne nieruchomosci: miejsce postojowe w garai:u podziemnym powierzchnia: 16,68 m kw
o wartosci: 5000zL ........................................................................... ..
tytul prawny: wtasnosc ....................................................................... .
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HI. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowyd1- nalezy podacliczby i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te

stanowi~t

Z tego tytulu

pakiet wiykszy niz 10% udzial6w w sp6lce: ....................................... .

osi~tgn~tlem(ylam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nalezy podacliczby i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi~t pakiet wiykszy niz 10% akcji w sp6lce: ........................................ ; ...... .
Z tego tytulu

osi~tgn~tlem(ylam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

V. Nabylem(am) (nabyl m6j mal:Zonek, z wyl~tczeniem mienia przynaleznego do jego maj~ttku odrybnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~tdu terytorialnego, ich zwi1fZk6w lub od
komunalnej osoby prawnej

nastypuj~tce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale:Zy podac opis

mienia i daty nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI. 1. Prowadzy dzialalnosc gospodarcz~t121 (nale:Zy podac fanny prawnlf i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiscie .................................................................................................... .
-

wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .

Z tego tytulu osilfgnlflem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................. .
2. Zarzlfdzam dzialalnoscilf gospodarcz~t lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(na]ezy podac formy

prawn~t

i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

-

osobiscie .................................................................................................... .

-

wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................. .

Z tego tytulu osilfgnlflem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
Vll. 1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): Urbitor sp. z o.o., Torun, ul. Chrobrego 105/107
jestem czlonkiem zarz~tdu (od kiedy): 19.01.2011 ........................................................... .
-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy ................................................ .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy .............................................. .

Z tego tytulu osilfgnlflem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 115.922,47 zl brutto (w tym nagroda za
2011 rok 12.165 zl).
2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz!!dU (od kiedy): .................................................................. .
-

jestem czlonkiem rady nadzorczejf3l (od kiedy): ......................................................... ,

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... .

Z tego tytulu osilfgn~tlem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .
3. W fundacjach prowadzlfcych dzialah1os6 gospodarczq: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarzlfdu (od kiedy): ........................................................................ .
-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................... .

Z tego tytulu osi!!gn!!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

vm. Inne dochody osi1fgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, z

podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: nagroda roczna za 2011 (1-18.0 1) z tytulu umowy o pracy w Urzqd Miejski w

Lipnie 363,82 zl.
IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale:Zy podac marky, model i rok produkcji): nie dotyczy ..................................... ........ .
X. Zobowi1fZania pieniy:Zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci!!gniyte kredyty i po:Zyczki oraz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwilfZku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
224.254,56 zl.- kredyt mieszkaniowy w PeKaO SA, oprocentowanie: WIBOR 3M+ 1,59% w programie
,Rodzina na swoim".
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CZF;SCB

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

r;Q~t ..~(P!: .. ?£?. P.f.8.t?l5r

{pj!~r

~ ..... J~.·~························

(

(miejscowosc, data)

(podpis)

[1] Niew1asciwe skresli6.

[2} Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczc:i w rolnictwie w zakresie produkqji roslinnc:j i zwierzycqj, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6fdzielni mieszkaniowych.

3

