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Rada Miejska
OŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE

.Jpĺ6ĺ

wpĘnęľo dnia..

radnego gĺniny

Reda

aaw

dnia 06.04.2016 r

Uwaga:

l. osoba składająca oświadczenie obowipana jest do zgodnego zptawdą,

staľannego i zupełnego
wypełnieni a kaŻdej z rubryk.
2. JeŻpLíposzczególne rubryki nie znajdują w konkĺetnym przypadku zastosowaniąrc|eĘ wpisac
,'nie doĘczy''.
3' osoba składająca oświadczęnieobowipana jest olaeślićprzynďeżnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
mał zeńską wspĺílnością maj ątko wą.
4. oświadczenie o stanie majątkowym doýczy majątku w kraju izagranicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięzne.
6.'W częściA oświadczęliaza'warte są informacje jawne, w częŚci B zaśinformacje niejawne
doýczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

CZĘŚĆ

^

Jerzy Piotr Koska

Ją niżei podpisany

urodzony.

(imiona i nazwisko oľaz nazwisko rodowe)

12.09.1956 r.

w

Rďzie

Radny Rady Miejskiej w Redzie

(miejsce zatľudnierua, stanowisko lub funkcja)

samorądzie

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z drua 8 marca1990 r. o
@z. U. z
2001 r. Nr l42, poz. l59t ze zm.), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam,że posiadam
wchodzące w skład małzenskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 30 000'- zł

-

środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej: ,,nie doĘczy''.

-

papiery waľtościowe:. ,,nie doĘcry".

na kwotę: ,,nie doĘczy''.

il.
1.

Dom o

powierzchni:

|70

m2,

o

wartości: 360 000,- zł

Ęrtuł prawny: małżeńska wspólnośé majątkowa
2. Mieszkanie o
Ęrtuł

powierzchni:

,,nie doĘczy". m2, o waľtości:,,nie doĘczy''.....

pľawny:. ,,nie doĘczy''.

Mieszkanie o powierzchni:. ,,nie dotyczy". m2, o waĺtości:. ,,đ€ doĘczy".
Ęrtuł prawny:. ,,nie doĘczy''.
3. Gospodaľstwo rolne:

rodzaj

gospodarstwa:

,,nie

doĘczy".

powierzchnia. ,,nie doĘczy''.

o wartości:. ,,nie doĘczy''.

rcdzaj zabudowy: ,,ĺie doĘczy".
tytuł prawny:. ,,nie doĘczy".

Ztego q.fułu osiąppąłem w roku ubiegým przychőd i dochód w wysokości:. ,,nie doĘczy"
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .dzíakabudowlana 783 m2
o waľtości:.200000,-

zł

Ęrtuł prawny:. małżenska wspólnośó majątkowa

Budynek gospodaľczy z funkcją mieszkalną o wartości100 000,-

zł -

61,88 m 2

Ęrtuł prawny:. mďżeńska wspólnośćmajątkowa

ilL
l. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych zudzíałempowiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestriczą takie osoby
nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

-

,,nie doĘczy".

udziały te stanowią pakiet większy ntŻ ľ0o/o udziałów w społce: ,,nie dotyczy''.

Ztego tyhŕu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie doĘczy''.
2. Posiadam

udziĘ w innych

spółkach

handlowych-naleĘ podać liczbę i emitenta ldziałőw:

,,rie dotyczy".
Ztego qrhúu osiągnąłem w roku ubiegtym dochód w wysokości:.. ,,nie dotyczy''.

TV
Posiadam akcje w spółkach handlowychzlldziałempowiatoÝvych osób prawnych lub
podać |iczbę i emitenta akcji:''
przedsiębiorców, w których uczestĺicątakie osoby
1.

-naleĘ

,,nie dotyczy"-

akcje te stanowią pakiet większy

ilŻ l0%

akcji w spďce:. ,,nie doĘc4ĺ"

Ztego t'ytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:. ,,nie doĘczy"
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

naleĄ podaó liczbę i emitenta akcji

,,nie doĘczy''.

Ztego tJrtufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:,,tlj'e doĘczy".

Y
Nabyłem (nabyłmőj małŻonek,zwyłączeruem mienia prrynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Panstwą ínnej parĺstwowej osoby prawnej, jednostek samorądu teľytoriďnego, ích
złłiązkć'lullub od komunalnej osoby prawnej nasĘpujące mienie, które poďegďo zbyciu w drodze
ptzetargl-na|ezy podać opis mienia i datę nabycią od kogo:
,,nie dotyczy"

vr.
1

.

Prowadzę działalność,gospodaľczą (nalezy podać foľmę prawną i przedmiot działalności):

,'nie doĘczy''.

-

osobiście,,nie doĘczy".

-

wspólnie zinrrymi osobami... ,sie doĘczy".

Ztsgo tJ.tułu osiągĘem w ĺoku ubiegĘm przychod i dochód w wysokości: ,,nie đoĘczy".

2.

Zaruądzaĺn działalnościągospodaľczą lub jestem przedstawicielem, peŁnomocnikiem takiej
działalności(nalezy podać formę prawną i przedmiot działďności):. ,,nie doĘczy".

-

osobiście,,nie doĘczy".

-

wspólnie z innymi osobami ,,nie doĘczy'''

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysoĘości:,,tie doĘczy"

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zarządu (od

spółki):

kiedy):

członkiem rady nadzorczej (od

,,nie dotyczy''.

kiedy):

członkiem komisji rewizyjnej (od

,sie doĘczy".

kiedy):.

,,lie doĘcry".
,,nie doĘczy".

Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochóđ w wysokości:,,nie doýczy''.

VIII.
Inne dochody osiągane z Ęrfułu zatrudnienia lub innej dziďďnoŚci
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego Ęrtułu:

zatľudnienia: 49'715,97
dieta radnego: 14'392,95

zł

świadczeniez tyt. ubezpieczenia na Ęcie

-

zarobkowej hlb zajęć,'z

7'000,00 zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznychnalezy podac maĺkę, model i rok produkcji): Skoda Rapid 2014 r.
- mďzenska wspó|ność majątkowa

x.
Zobovnązalllapieruężme o wartości powyŻej l0 000 złoĘch, wtym zaciągtĺęte kľedyty ipoĘcilĺl
oraz warunki, najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zvłiązkuz jak'ĺmzdarzeniem, wjakiej
wysokości) .7akł. Funď Mieszlĺ i Kasa Zapomogowo -PoĘczkowa - l l.000'00 zł

CzĘŚĆ B
Adreszannieszkaruaosobyskładą|ącejoświadczenie:

Miejsce połoŻenlanieruchomościwymienionych wpunkcie II częściA (adres):

l.

I

2. ruedoĘczy
3. nie doĘczy

4.i

'

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)'iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozí knapozbawienia wolności.

Reda 2016.04.06
(miejscowośó, data)

