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OSWIADCZENłlc MAJĄTKOWE

zastępey
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e~nu.ia;n<·~~~-·~;i,~

wt\;j4n,
wójtn, t;el<rehll'za gminy,
gminy,
jednestld
osoby zarządzającej i członka organu zarządzajl}Cego gmilllll} osobą prawną <H'ai"T<lS<tby·wydafąrej-deeyije
admiuistrae··jne
w ilnieniu •;;cójta
111
J,
.
Tonu\. dnia 30.04.2020 r.
(miejscowość) (dnia)
UWAGA:
l. Osoba s.kładająca oświadc:zcnk~ ohowi(jZarwjest do zgodncg{) z prawdą~-starannego i zttpelnego wypełnienia
każdc;j z rubryk.
~
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym puypadku zastosowania, należy wpisać .,nie
dotyczy''.
3. Osoba skladajqca oświadczenie obowiązana jest ohcśl ić przynależność poszczególnych składników
majątkowych. dochodów i zobowiqzmi do majątku odr9bnego i majątku objętego małżetiską wspólnością
majątkową.

4.
5.
6.

Oświadczenie mąjątkowe
Oświadczenie majątkowe

dotyczy majątku krąju i za granicą.
obejmuje r(mnież wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia Lawartc Sl:t infi.xmacjc jawne, w c.r.ęści B zaś informacje niejawne
zamieszkania_ skladającego ośvliadczcnie oraz miejsca poloż.enia nieruchomości.

dotyczące

adresu

CZĘŚĆ: A

Ja. niżej podpisany( a), Wojciech Świtałski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony( a) 18.02. l 973 r. w

Raciążu

Urhitor sp. z o. o.. prezes zarz<Jdu
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub flmkcja)
po zapoznaniu

się Z

przepisami l!Stmvy Z dnia 21 SJerpma ] 997 r. O ogranJCZenJU pt'O\-vadzenia dzfaiaJno.5ci

gospodarczej przezosoby pelniqcefunkcje publiczne

U. Nr l

poz. 679. z 1998 r. Nr 1IJ, poz. 715 i Nr 162.

poz. l 126. z 1999 r. Nr 49, poz. •183.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 grninnyrn (Dz. U. z 2001 r. Nr l
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr
23. poz. 220, Nr 62. poz. 558. Nr 113, poz. 984. Nr 153. pox. 1271 i Nr 214. poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustav. -y oświadczamj ż~ posiadam V.'chodzqce \V sldad mah.eńskiej w,,n,'>ln<J4c mąjątkowej lub stanowi<JCC mój
odrębny:

Wszystkie

składniki

l.

pit"niężne:

stanowit! maU:etlsk<:!

wsp61no~ć maj::1tkową.

środki pieniężne z~rorna•d/t111e

w walucie polskiej: 60000 zl

śr<Klki

\V

picnittinc tgnmHld7<ltle

p:1rit'ry·

\va!ucic obcej: nie dmyc::y

vvartościowe: nie do() c:::y.
1

na k\\--Ott;: niL' dofycz.r

Ił.

l.

Dom o powierzchni: 140m2. o

\\artości:

43()0011 zll\tul prawm:

11lasność

... l.\luł prmvny: .

3.

(n_)spodar~two

rolne: nie dutvczy roJ/nj g<Jspodarsl\\or

.. p<nvierLchnia:

ty! ul prawny:

/.leg t) t:dulu
4.

flllll'

o

osiągną.lcm(\_;'hi!n)

\\ roku ubit'gi> m

p!'!~

clwd i dodH'Kl \\.

W~lsokości:

n icruchomości: d!ia1J,;L na klór) rn st<Ji dom pot\ ierfchma· l 800 mk\V

\\arto~ci: r~zcm \V

ty tul prawny:

pkt l

\vl·asność

III. Posiadam
udziały

te

udziały

stanowią

w spółkach handlowych-

pakiet wi9kszy

niż

l 0%

należy podać liczbę

udziałów

w

spółce:

i emitenta

udziałów:

nie dotyczv

....................................... .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubie~m dochód w wysokości: .............................. .

IV. !'osiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotycy
akcje te stanowią pakiet większy nit l O'X, akcji w spóke: .................................. ..
Z tego lytu!łJ·Osiągnąlem(ylam) w roku ubiegłym dochód w wysokości g" ............................ .
V. Nabyłem{am) (nabył mój mal7.onek. z wyłączeniem m icnia przynalc;tnego do jego majątku odrębnego )_od
Skarbu Pa6stwa. innej pm\stwowcj osoby prawnej .. iednustck samorządu terytorialnego. ich związków lub od
komunalnc;j osoby prawnej następujące mienie. które podlegało zbyciu w drodze przetargu należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo: nie doryczv
VI. l. Prowadz<; działalność gospodarcząl' 1 (należy podać 1\>rm<; prawm1 i przedmiot działalności): nie dotycy
osobiście ..................................... .
wspólnie z innymi osobami .. .. .. .. . .. . .. . .... ..

.. ................................................ ..

Z lego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ........ ..

2.

Zarządzam dzialalnością

(należy podać formę

gospodarCZ<) lub jestem przedstawicielem, polnomoc n ikiem takiej
prawm1 i przed m iot dzialalno.,ci): 11ie dotyczy

osobiście ...................

działalności

.

,,vspólnie z innymi osob8mi
... .... .. . .. .....
. ................................................ .
Z tego tytuht osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: ........................... ..
VII. l. W

spółkach

handlowych (nazwa. siedziba

spółki):

Urbitor sp. z o.o., Tonni, ul. Chrobrego 1051107

jestem
jestem

członkiem zarządu
członkiem

(od kiedy): 19.0 1.::'0 l l.
rady nadzorczej
kiedy): nie dotvey ............................................... .

jestem

członkiem

komisji rewizyjnej (od kied:>J nie dozvczv ......................................... .

Z tego tytułu osiągnąłem( 9lam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: wynagrodzenie: 99290.40 zł za rok 2019,
!966,97 zlza rok 2018, 4216,80 zl- ryczalt za u:i.ywanic samochodu prywatnego do celów służbowych. razem

105474,17 zl.
2. W spóldzielniacb: nie dotvczv
jestem czJonkicm
(od kiedy): ............ .
-

jestem członkiem rady nadzorczejl' 1 (od kiedy):
jestem czlonkiem komisji re~;izyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:., ..

3. W llmdacjach prowadzrJcych

działalność gospodarczą:

członkiem

zm-zrjdu (od kiedy): .

-

jestem
jestem

członkiem

rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem

członkiem

komisji rewizyJnej (od kiedv):.

nie

do(vc~J'

Z tego tytulu osiągnąłem(<;lam) roku ubiegłym doch<."l \\wysokości: .....
VII L Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnieniu lttb innej działałno.l;ci zarobkowej lub
uzyskiwanych z kn.?.dcgo tytulu: nh!

zaj.;ć, 1

podaniem kwol

dutyc.~v

IX. Skladniki mienia rucho111cgo o \Hn1ości powy/cj l O 000 Iłotych (w przypadku pojazd(lll mechanicznych
należy podać mark('. model i mk produkcji): Kia Ccc'd .'li l,lr. Seat Altca 20 l l r.
X. Zobnvvi<tzania

pieniężne

\\arunki, na jakich

11 3318A5

L.ł

zostały

l)\\

artości pn\-vyżej

1O 000 /lot: ch, w tym zaciqgnic;k

wL-:iclunl· (\vobcc kogn. \\- /\\I<Jzku

--kredyt na 1lml Y pk1 .l \\ PKO [3p S:'\. na warunkach

2

zdarn·nicm.

i poiyc1.ki uraz

jakiej \vysnku-.,ci): oktAn

ogó!n~vh. nprocento\'~anic

1.:13°/(J.

Powyższe oświadczenie składam świadomy( a). iż

na podstawie art 233 § 1 Kodeksu karnego za podanic

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia

wolności.

40;~~~ );,f/4

Tonu\. dnia 30.()4.2020 r.
(miejscowość.

il

(podpis)

data)

Niewłaściwe skreślić.

Nic dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślirmej i zwierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3) Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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