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osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz<isooy-wy(/ajqccj decyzje
administracyjne-w--im-ien-iuwOjta 111
Torun, dnia 26.04.2015 r.
(miejsco'A'oSC) (dnia)

UWAGA:
I. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzanajest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6\ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,.nie
dotyczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzanajest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
majeytkowych, dochod6w i zobowieyzan do majqtku odrybnego i majeytku objytego malzenskey wsp61nosciey
majeytkowey.
4. Oswiadczenie majeytkowe dotyczy majeytku w kraju i za granicey.
5. Oswiadczenie majeytkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniyzne.
6. W CZySCi A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w CZySCi B zas informacje niejawne dotyczeyce adresu
zamieszkania skladajeycego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomasci.

CZF;SC A
Ja, nizej padpisany(a), Wajciech Switalski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzany(a) 18.02.1973 r. w Racieyzu
Urbitar sp. z a.a., prezes zarzeydu
(micjscc zatrudnienia. stanov. . isko lub funkcja)

pa zapaznaniu si<; z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. a agraniczeniu prawadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez asaby pelnieyce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, paz. 679, z 1998 r. Nr 113. poz. 715 i
Nr 162, paz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 araz z 2002 r. Nr 113, paz. 984 i Nr 214,
paz. 1806) araz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samarzeydzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. Nr 142, paz. 1591 araz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam

wchad~ce

w sklad malzenskiej wsp61nasci majeytkawej lub

stanowiqce m6j majeytek adrybny:
Wszystkie skladniki majeytkawe stanawiey malzenskey wsp61nasc majeytkawq.

I. Zasoby pieni~:i:ne:
sradki pieniyzne zgramadzane w walucie palskiej: 30000 z!
sradki pieni<;zne zgramadzane w walucie abcej: nie dotyczy
papiery wartosciowe: nie dotyczy. na kwoty: nie dotyczy
II.
I.

Dom a pawierzchni: nie dotyczy ... m 2, a wartosci: ...... tytul prawny: .............. .

2.

Mieszkanie a powierzchni: 50m 2, a wartosci: 260000 zl, tytul prawny: wlasnosc

3.

Gospadarstwo rolne: nie dotyczy rodzaj gospadarstwa: ... , powierzchnia: ...
o wartasci: ... radzaj zabudowy: ... , tytul prawny: ...
Z tego tytulu osieygnqlem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .........

4.

Inne nieruchomosci: a) miejsce postojowe w gara:i:u podziemnym, powierzchnia: 16,68 m2,
o wartosci: 5000 zl, tytul prawny: wlasnosc ;
b) altana na dzialce ROD (rodzinnym ogrodzie dzialkowym), powierzchnia: altana- 30m 2, dzialka- 280m 2,
o wartosci: 20000 zl (a1tana), tytul prawny: a1tana- w!asnosc, dzialka uzytkowana na prawach czlankastwa w
Polskim Zwiqzku Dzialkowc6w
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III. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych- nalezy podac liczb9 i emitenta udzial6w: nie dotyczy
udzialy te stanowi~ pakiet wi9kszy niz I0% udzial6w w sp61ce: ....................................... .
Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. ..
IV. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych- nalezy podac liczb9 i cmitenta akcji: nie dotyczy
akcje te

stanowi~

pakiet wi9kszy niz 10% akcji w sp61ce: .............................................. ..

Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .
V. Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek. z wyl~czeniem mienia przynaleznego do jego maj~tku odrybnego) od
Skarbu Pmistwa, innej panstwowej osoby prawnej,jednostek

samorz~du

terytorialnego, ich

zwi~zk6w

lub od

komunalnej osoby prawnej nastypuj~cc mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu -· nalezy podac opis
mienia i daly nabycia, od kogo: nie dotycy

VI. I. Prowadz9 dzialalnosc gospodarcz~ 1 '1 (nalezy podac formy prawn~ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiScie .................................................................................................... .
wsp61nie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osi~gn~lem(<tlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................ ..
2. Zarz~dzam dzialalnosci~ gospodarcz~ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
prawn~ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
osobiScie .. .................................................................................................. .
wsp61nie z innymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytulu osi~gn~lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ ..
VII. I. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): Urbitor sp. z o.o., Toruli, ul. Chrobrego 105/107
- jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): 19.01.2011 r.
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy
Z tego tytulu osi~gn~lem(l'lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: I 09384,48 zl, w tym nagroda za 2013 r.
2. W sp61dzielniach: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz~du ( od kiedy): .................................................................. .
- jestem czlonkiem rady nadzorczejl'l (od kiedy): ........................................................ ..
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .................................................... ..
Z tego tytulu osi~gn~lem(l'lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ ..
3. W fundacjach prowadz~cych dzialalnosc gospodarczcy: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): ........................................................................ .
- jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ........................................................ ..
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................... .
Z tego tytulu osi~gn~lem(<tlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................ ..
VIII. !nne dochody osi~gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: nie dotyczy
IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podac marky, model i rok produkcji): Opel Astra 2006r., Nissan Micra 2009r.
X. Zobowicyzania pieni9zne o wartosci powyzej I 0 000 zlotych, w tym zaci~gniyte kredyty i pozyczki oraz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi~zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
212 tys. zl- kredyt mieszkaniowy w PeKaO SA, oprocentowanie: WIBOR 3M+ 1,59% w programie Rodzina na
swoim.

(nalezy podac form\'
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CZF;SC B

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

(pod pis)

r-

Ill Niewlasciwe skreslic.
121 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roS!innej i zwierz~cej, w formic i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
131 Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.
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