t]RzAD MIEJSKI
* śii.bod,ioi.

ośWlADczEN l E MAJĄTKoVVE
radnego gminy
Świebodzin, dnia 20 maja 2020 r.
(miej5coWość)

UWaga:

1, osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranneto izupelneto
wypełnienia kaźde.j z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
,.nie dotvczv".

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
ma.iątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obięte8o malżeńską
wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy majątku W kraiu i za granicą.
5, ośWiadczenieo stanie maiątkowym obejmuje równieź wierzytelności pieniężne,
6. W częściA ośWiadczenia zawarte są informacie jawne, W częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania skladaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

czĘŚĆ A
.Ja,

niżej podpisany(a), ..,Włodzimierz Rosada

urodzony(a),..,,,.,...,..,..,.14

.,.,
(imiona i nazwisko oraz nazWi5ko rodowe}

sierpnia ].948 W ostrowie Wlkp,.....

Lekarz medycyny - NZoZ Praktyka Zespolu Lekarzy Rodzinnych
Świebodzin, ul, Matejki 1, funkcja - Radny Rady Miejskiej w Świebodzinie........,.,.....
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ]"99o r. o samorządzie gminnym |Dz, U. z 2017 r. poz,
].875), Zgodnie z art. z4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej wspólnoŚci
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

zasoby pienięźne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.,.......,194.195,00 tys. zł...............,..............
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ......,......nie dotyczy.....,....,,.......
- papierv Wartościowe:obligacje SSANTANDER PREST|Z sFlo.,.,. na kwotę: 100.000 tys, zł
ll.

1, Dom o powierzchni: nie dotycży 140 m2, o wartości:620 tys. zł

tytuł prawny: .wspótwtasność malżeńska

2, Mieszkanie o powierzchni: nie dotycży m2, o wartości:

tytut prawny:,..wspólwtasność matżeńska.,..,......,.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ,,.,,., nie dotyczy....,.......,....

Wartości:
zabudowy:
tytuł prawny:
o

...,.,..zł.

powierzchnia

,...,.. nie dotyczy.,..

rodzaj

,,.

nie dotyczy............
nie dotyczy......,.

te8o tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.,..,...,., nie dotyczy......,.
4, lnne nieruchomości:
powierzchnia: a| garaż 20 m2 ( współwłasnośćmałż.)b) poradnia lekarska % pow, poradni- 29,5m2
o Wartości: ..........a) 25 tys, zł .,..,..,,......b) 55 tys. zł (Wartośćca|ości 220 tys. zł )
Z

tytuł prawny: ,.,....a) wspótwłasnośćmatżeńska, b) współwłasnośćspółki ( 1/a udziału).............

g

lll,

I

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których ucżestniczą takie osoby

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.,,., nie dotyczy....,.

udziały te stanowią pakiet większy niż 70% udzialiw w spółce: ....,,...,..,..,,..,.... nie dotyczy.,
tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...... nie dotycży

Z

2, Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

Z

-

należy podać liczbę iemitenta udziałów: ............

tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.,....,..,nie dotycży

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: ...............nie dotyczy...,.................,.....
akcje te stanoWią pakiet Więksży niż 10% akcji W spółce: ...,............_...... nie dotyczy...,..,,....
te8o tytułu osiągną|em(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości

Z

2, Posiadam akcje W innych spółkach handlowych

-

nie dotyczy.......,.................

należy podać liczbę iemitenta akcji: ... nie dotyczy.,..,.....

z te8o tytułu osią8nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:...............nie dotyczy..........

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, inne,i państwowe.i osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich żWiążkóW,

komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, któr€

w drodze przetargu

-

podlegało zbyciu
należy podać opis mienja i datę nabycia, od kogo: ....,.......nie dotvczy...........,..........,,.....,.

Vl.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .
..,..,,.........,.. NZoZ

- osobiście
- wspólnie

-

usługi medyczne lekarskie

z innymi osobami ......tak

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8łym przychód
przychód: 37 7.274,39zł, dochód 270,97L,97zl

i

dochód W Wysokości: ....,, za 20!9 r

2. Zarządzam działalnością8ospodarczą Iub jestem przedstaWicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę praWną i prżedmiot dZiałalności):..,..................nie dotyczy..............

- wspólnie
Z

z innymi osobami ....,,.,.....nie dotyczy...,..............,.....,,..

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

Vll,
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...............,.., nie dotyczy....,..,..,....,.....,

6

..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)

nie dotyczy...r.......

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..,..,.,.,,.. nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,.,.,.,... nie dotyczy.,,.
Z

te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubie8łym dochód w wysokości: ..,..,..,,., nie dotyczy,.......,..,

Vlll.
lnne dochody osią8ane

Z

tytulu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub za.ięć, z podaniem

kWot uzyskiWanych z każdego tytułU:
d

ieta rad

pożytki
żona -

n e

go - .... 1-3.1-65,7 2zl..................

- 143,90 Zt,,.......,.,,.,,..,.,.,.,.,.,,.,,.......
nie pracuje.,,,.,..,,,,,..,,,..

lx.

Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanjcznych
należy podać markę, model irok produkcji):
Volkswagen Jetta 2013 r, {wspótwlasność małźeńska) ...,..,

x.

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyże.i 10 000 ztotych, W tym Zacią8nięte kredyty

i

pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
spłacony w lutym 2019 roku kredyt - Kredyt gotówkowy w wysokości 120, 000 zł udzielony na 24 miesiące
na podstawie umowy nr 44424559 z dnia 9,08.2018r, z Bankiem Zachodnim WBK spólka Akcyjna 1oddział
w Świebodzinie.

Powyżsże ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art. 233 §

1 Kodeksu karne8o za

podanie

nieprawdy IUb zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia WoIności,

Świebodzin, 20 maja 2020
(miejscoWość, data)

r,

--,-)
ń

Ii(
(podpis)

