oŚwnocZENIE MAJĄTKowE

ľadnego gminy

Reda dnia t2.04.2017

r.

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązanajest do zgodnego zprawdą starannego i zupełnego
wypełnienia kazdej z rubryk.
2. JeŻelíposzczegőIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,na|eŻy wpisać
,,lie doĘczy''3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okĺeślićprąmależnośóposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązańđomajątku odrębnego i majątku objętego
mďzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kĺaju i za graIĺcą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wierzytelności pienięzne.
6. W częściA oświadczenjazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

CZĘŚĆ A

Janżej podpisany

Jerzy Piotr Koska
(imiona i nazwisko oruznazvłisko rodowe)

uľodzony' IŻ.09.t956 ĺ. w Redzie
Radny Rady Miejskiej w Redzie
(miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)
po zapoznaliu się z przepisami ustawy z drua 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
200l r. Nr 142, poz. 1591 zezm.), zgodnie zart.24htej ustawy oświadczam,że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:

L
Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 67'140,00 - zł:
''małżeńska wspólnośó maj atkowa''

-

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

-

papiery wartościowe:. ,,nie doĘczy".

na

kwotę:

,,nie dotyczy''.

I

il.
1.

Dom o

powierzchni:

l70

m2,

o

wartości: 360 000,- zł

tytuł prawny: mďżeńska wspólnośćmajątkowa
2. Mieszkanie o

powierzchli:

,,nie dotyczY".

Íl2, o wartości: ,,nie dotyczy''..

Ęrtuł prawny:.

,,nie dotyczy".

Mieszkanie o powierzchni:.

,,nie dotyczy". m2, o wartości: . ,,nie dotyczy''.

Ęrtuł prawny:.

,,nie dotyczy".

3. Gospodaľstwo rolne:

rodzaj gospodaľstwa:

,,nie dotyczy",

o waľtości:.

,,nie doĘczy''.

rodzaj zabudowy:

,,nie dotyczy".

Ęrtuł prawny:.

,,nie dotyczy".

powierzchnia.,,nie dotyczy".

Ztego tyh]łu osiągnąłem w roku ubiegľym przychód i dochód w wysokości:. ,,nie doĘczy"
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .działkabudowlana 783 m2
o wartości:.200 000'-

zł

Ęrtuł prawny:.. małŻeńska wspólnośó majątkowa

Budynek gospodarczy z funkcją mieszkalną o wartości1 00 000,-

zł -

6l ,88 m 2

tytuł pľawny:. małżeńska wspólnośćmajątkowa

ilI.
w spółkach handlowychzudziałempowiatolvych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestliczątakie osoby
podaó liczbę i emitenta udziałów:
1. Posiadam ,Jdz]ały

-naleĘ

,,nie

doýczy''.

udziĘ te stanowią

pakiet większy

ilż Ilyo udziďów

w spółce: ,,nie doĘczy''.

Ztego t/tułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie doĘczy".
2, Posiadam

udziaĘ w innych spółkach handlowych

,'nie doĘczy''.

-naleĘ

podaó liczbę i emitenta udziałów:.

Ztego tytułu osiągnąłem wľoku ubiegłym dochód w wysokości:..,,nie doĘczy".

u,\

2

rv.
Posiadam akcje w spółkach hanďowych z udziďem powiatowych osób prawnych lub
podaó liczbę i emitenta akcji:..
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
1.

-nalezy

,'nie doĘczy''.
akcje te stanowią pakiet większy nlŻ l\yo akcji w spółce:. ,,nie dotyczy''

Ztego tyfułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:. ,,rrie doĘczy"
2. Posiadam akcje w innych spďkach handlowych

nďeĄ podaó liczbę i emitenta akcji

,,nie dotyczy".

Ztego t'lfufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:',nie dotyczy''.

v.
Nabyłem (nabył mój mďżonek,z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwą ínnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorądu terytorialnego, ich
złvlązkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu-nakeŻy podaó opis mienia i datę nabycią od kogo:
,,nie dotyczy".

vI.

1.

Prowadzę działalnośógospodarczą(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

,,nie doĘczy''.

-

osobiście,,nie ďotyczy"

-

wspólnie z innymi osobami... ,,nie dotyczy''.

.

Ztego tyfufu osiągnąłem w roku ubiegĘm przychőd i dochód w wysokości: ,,nie doýczy".

2.
-

-

ZarząđzaĺrLdziďalnością gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podai foľmę prawną i pľzedmiot działalności):.,,nie doĘczy''.

osobiście,,nie ďoĘczy".
wspólnie z innymi osobami ,,nie dotyczy''.

Ztego tyfufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie dotyczy''.

vIL
W spółkach handlowych (nazwą siedziba

-jestem
-jestem
-jestem

spółki):

członkiem zaĺądu(od kiedy):
członkiem rady nadzorczej (od

,'nie doĘczy''.

kiedy):

członkiem komisji ľewizyjnej (od

,,nie doĘczy''

kiedy):.

,,nie

doýczy''.

,,nie dotyczy".

Ztego tytufu osiągnąłem w roku ubiegľym dochód w wysokości:,,nie dotyczy''.

VIil.
Inne dochody osiągane z t5rtułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego tytufu:
zatrudnienia:
rentY:

dieta radnego:

56'517,28 zł

zł
20'317
'I8
14'840'00 Zł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Skoda Rapid 2014 r.
- małżeńska wspólnośćmajątkowa

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złoých, w tym zaciągnięte kĺedýy ipoĘczki
oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeĺiem, w jakiej
wysokości). - ''nie dotyczy''

czqŚĆ

ľ

r

Reda

2017.04.12
(miejscowośó, data)
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