oŚWIADCZENIE MAJĄTKowE

ľadnego gminy

/Ą
Reda dni

,M,

Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowipana jest do zgodnego z prawdą' staľannego i zupełnego
wypełnieni a każdej z rubryk.
2. JeŻeliposzczegő|ne rubryki nie znajdują w konkĺetnymprrypadku zastosowania, naleŻy wpisać
,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićprzynaleŻnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązaí do majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĺaju a gľanicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczetiazawartę są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscapołożenianieruchomości.
1.

i

CZĘSC A
Ją niżej podpisany

Jerzy Piotr Koska
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony. 12.09.1956

r.

w Redzie

Radny Rady Miejskiej w Redzie
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaĺiu się z pľzepisami ustawy z drua 8 maľcal 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U ' z
200l r. Nľ 142, poz. I59I ze zm.), zgodnie z art.24htej ustawy oświadczam,że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 109,000,00 - zł

-

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

,,nie dotyczy".

-

papiery wartościowe:.

,,nie dotyczy".

na kwotę:

,'nie doýczy''.

M

il.
1.

Dom o
i.

powierzchni:

I70

I

m2,

o

waľtości:360

O0O,-

zł

Ąrtuł pľawny: mäłzeńska wspólnośi majątkowa
2. Mieszkanie o

powierzchĺi: ,,nie

dotyczY".fĹl2, o

waľtości:

tytuł prawny:.

Mieszkanie o

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

powierzchni:.

,,nie dotyczY".m2, o

wartości:

,,nie dotyczy,,

prawny:'

Ęrťuł

',nie

doĘczy''.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj
o

gospodarstwa]

,,ĺie dotyczy''.

powierzchnia.

,,nie dotyczy,,.

wartości:.

rodzaj

l,nie dotyczy''.

zabudowy:

,,ĺie dotyczy,,.

prawny:.

,,nie dotyczy''.

Ęrťuł

Ztego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
,,nie đotyczy,,
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: .działkabudowlana 783 m2
o waľtości:.200 000,- zł
Ęrtuł prawny:. małżeńska wspólnośó majątkowa

Budynek gospodaľczy zfurkcjąmieszkalną o waľtości100 000,-

zł -

6l,88 m 2

tytuł prawny:. małżeńska wspólność majątkowa

ilr.
l. Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziałem powiatolvych osób pľawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby
należy poaáe iczbę iemitenta udziałów:

-

,,nie doĘczy''.

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż IO%o udziałów w
Ztego tyfufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w

spółce:

,,nie doĘczy,,.

wysokości: ,,nie

dotyczy''.

2.'Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych- naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów:
''nie doĘczy''.

Z

osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

,,nie doĘczy".
2

IV.

,t,
'..:.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców' w których uczestniczą takie osoby
naleŻy podaó liczbę,i emitenta akcji:..
a

-

,,nie dotyczy".

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0oÁ akcji w spółce:

,,nie dotyczy"

Ztego týufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:,,nie doĘczy''
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta akcji
,,nie dotyczy".

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

v.
Nabyłem (nabył mőj małzonek, zwyłączeniem mienia prrynaIeżmego do jego majątku odľębnego)
od Skarbu Państwa' innej panstwowej osoby pľawnej, jednostek samoľządu terytorialnego, ich
związkőw lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie, które podlegało zbycill w drodze
przetargl
naleŻy. podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

,,nie dotyczy"

vI.

1.

Prowadzę dzíałalność,gospodarczą(naLeży podaó foľmę pľawną i przedmiot działalności):
,,nie dotyczy".

- osobiście
-

wspólnie z innymi

',nie

osobami...

dotyczy''.

,,nie dotyczy''.

Ztego tyh]fu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:

2.

-

',nie

dotyczy".

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej
działalności(na\eży podać formę prawną i przedmiot działalności):.,,nie dotyczy".

osobiście
wspólnie z innymi

,,nie dotyczy''.

osobami

,,nie dotyczy'''

Ztego týułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,'nie doĘczy''.
J

VII.
,,nie dotyczy".

W spółkach handlowych (nazwa,siedziba spółki):

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zarądu(od

kiedy):

członkiem rady nadzorczej (od

,,nie dotyczy''

kiedy):

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

)

',nie

dotyczy''

),nie dotyczy''

Ztego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie doĘczy".

vnL
zffil:łuzatrudnienia lub innej dziďalności zarobkowej lub
podaniem kwot uzyskiwanych zktzdego tytufu:
Inne dochody osiągane

renty:

zasiłku pielęgnacyjnego
đietaradnego:

-

20'270,00 zł

-

12'078,00 zł

-

zajęć,, z

I'I24,00 zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych(w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleŻy podaó markę, model i ľok produkcji): Skoda Rapid 2014 r- małżeńska wspólnoŚó majątkowa

x.
Zobowiązarlia pienięzne o wartości powyżej 10 000 złoých, w tym zaciągruęte kľedyty ipoŻyczkj
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości). -

"nie dotyczy"

CZĘŚĆB

-l

vo vvląUUZgľlle składam świadomy(a), iż napodstawie
art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdý lub zataj enie prawdy gi o, rí ku, upózbawieni
a wolno ści.

Reda

2018.09.10
(miejscowośó' data)

ę.

u
I

5

