Reda dnia 10.04.2018

ľ.

(miejscowość)

oSWIADCZEME MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staľannego
i zupełnego wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne ľubryki nie znajdują w konkľetnym pľrypadku zastosowania,
naleĘ wpisać ..nie dotvczv''.
3. Osoba skladająca oświadczenĺeobowiązana jest określićprzynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodĺí'w i zobowiązań do majątku
odľębnego i majątku objętego małżeńską wspĺólnościąmajątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym ćloĘczy majątku w kľaju iza granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje ľĺíwnieżwieľzytelnościpienĺężne.
6. W częściA oświadczeníazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje
niejawne doĘczące adľesu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieľuchomości.

CZĘŚĆ

^
Ja, niżej podpisany

Jeľzy Piotľ Koska

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony

12.09.1956

ľ. w Redzie

Radny Rady Miejskiej w Redzie
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z drua 8 maľca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 Í. poz. 1875), zgodnle z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 99'000,00
" małŻeńska wspólno ść maj ątkowa''

zł

- śľodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

nie dotyczy

- papiery wartościowe:

nie

na kwotę

rue doĘczy

:

doĘczy
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il.
1.

Dom o powierzchni

:

17O

Ętuł pľawny:
2. Mieszkanie o

rĺł, o waľtości:360'000,

zł

''małżeńska wspólność majątkowa''

powierzcbni: nie doĘczy,

o

waľtości:nie dotyczy

nie doĘczy

tytuł pľawny:
3. Gospodaľstwo rolne:

doĘczy, powieľzchnia: nie doĘczy

rcdzaj gospodarstwa:

nie

o waľtości:

nie dotyczy

rodzaj zabudowy:

nie dotyczy

tytuł

prawny:

nie doĘczy

Ztegot'/tufu osiągnąłem w roku ubiegĘm pľzychód i dochód w wysokości : nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:

powierzchni a; działkabudowlana 783 m2
o wartości: 200'000

Ęrtuł

prawny:

zł
''małżeńska wspólność majątkowa''

Budynek gospodarczy z funkcją mieszkalną o wartości100 000,-

zł -

61,88 m 2

tytułprawny:.''małżeńskawspólnośómajątkowa''

ilr.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z ĺldziałemgminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ na\eĘ podać liczbę i emitenta
udziałów:
''nie dotyczy''
udziały te stanowią pakiet większy nlŻ I0 oÁ udziałőw w spółce: ''nie doĘczy''

Ztego Ęrtułu osiągnąłem w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości: ''nie doĘczy"
2. Posiadam

udziaĘ w innych spółkach handlowych_naleĘ podać liczbę i emitenta

udziałów:

''nie dotyczy''

Ztego t'ltułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ''nie dotyczy''
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IV.
1. Posiadam akcje

spółkach handlowych z ldziú'em gminnych osób .pľawnych lub
_na|eĘ podaó liczbę i emitenta akcji:
pľzedsiębioľców, w których uczestniczą takie osoby

w

"nie dotyczy"
akcje te stanowią pakiet większy nlŻ I0 % akcjiw spółce: ''nie dotyczy''

Ztegotyfufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''nie ďoĘczy"
2. Posiadam akcje w innych spółkach

handlowych_na|eĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

"nie dotyczy"

ZtegotytLrłu osiągnąłem w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ''nie dotyczy''

v.

jego majątku
Nabyłem(am) (nabył mőj małŻonek, z wyłączeruem mienia przynaleŻnego do
jednostek samoľządu
odrę-ur'.gä; áĺ stáruu i'*.t*ą innej panstwowej osoby prawnej,
teľytoriilńgo, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub nľiązku metropolitalnego
nuštępu;ąc.-'nienie, któľe podlegało zbyciu w dľodze ptzetarga - naIeĘ podaó opis mienia
i datę nabycią od kogo:

"nie dotyczy"

vr.
1

.

Pľowadzę działalnośćgospodar czą (naleĘ podać foľmę prawną i pľzedmiot działalności):

"nie dotyczy"
-

osobiście "nie doĘczy''

- wspólnie z innymi

osobami ''nie dotyczy''

Ztego tyfułu osiągnąłem w roku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości: ''nie doĘczy"

2.

ZarządzaIrl działalnościągospodarczą Lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności(nalezy podać formę pľawną i przedmiot działalności):''nie doĘczy''
-

osobiście "rie dotyczy"

- wspólnie z innymi

osobami ''nie dotyczy''

Ztego Ę/tuh osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ''nie doĘczy"
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VII.
W spółkach handlowych (nazrľa, siedziba spółki): ''nie doĘczy"

kiedy):

''nie dotyczy"

-

jestem członkiem zarządu(od

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ''nie doýczy''

kiedy):

''nie doĘczy''

Ztego Ęłufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''nie doĘczy"

vflr.
Inne dochody osiągane

zslúuzatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub

zajęó,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego Ęrtufu :

ľenty:
dieta radnego

29'720,64 zł
16'087,00 Zł

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch (w pľzypadku pojazdów

mechanicznychnaleĘ podaó maľkę, model i rok produkcji): Skoda Rapid 2014 t.
''małżeńska wspólnota maj ątkowa''

x.
Zobowiązana pieniężne o waľtościpowyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnęte kĺedyry
ipoĘcz}<l oľaz warunki' najakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z

jak<lm

zdarueliem, wjakiej wysokości): ''nie doĘczy
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I

Powyższe oświadczenie składam świadomy,iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdyJub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolności.

Reda 2018.04.10
(miejscowość,data)
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