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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA

Wpłynęło dnia ...... ·····At?"""

L. dz . .................. {~ ••

wójta, znstępey wójta, sekretarza gmiay, sl<arbnil<n gminy, l<ierewnilm jeEinestl<i erganizaeyjnej
gminy, osoby zarzojdza_jącej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną e raz esełly
wyrlajqeej Eleeyzje administrae~~ne w imieniu wejta 1' 1
Toruń,

dnia 21.06.2018 r.

(miejscowość)

UWAGA:
l. Osoba

(dnia)

składająca oświadczenie obowiązana

jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie
dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiąza6 do majątku odrębnego i majątku objętego malżeJ\ską wspólnością
wypełnienia każdej

majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany( a), Wojciech Świtaiski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony( a) 18.02.1973 r. w Raciążu
Urbitor sp. z o.o., prezes zarządu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l 06, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, 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 1990 r. o samorządzie 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. 1806),
zgodnie z mi. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małże6skiej wspólności
majątkowej

Wszystkie

lub

stanowiące

mój

majątek odrębny:

składniki majątkowe stanowią małżeńską wspólność majątkową.

II.
l. Dom o powierzchni: 140m2, o wartości: 430000 zł tytuł prawny:
Powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iż

na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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