oŚWtADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Reda

'

(mĺejscowość)

dnia 2Ą.0Ą.2018

f

Uwaga:

ĺ. osoba składająca oświadczenle obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupďnego
wypďnienia każdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..nie
dotvczv".
3' osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okreśtićpĺzynależnośóposzczególnych
składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku oáręonego i má;ątru objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju

iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytetności pieniężne.

6' W częściA oświadczenia zawafte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsća pďożenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, nĺŻej podpisany(a),
urodzony(a)

Mateusz Jacek Richert
17-

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

sierpnia 1987 r

Kartuzach

W

Radny Miasta Redy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisamĺ ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoządzĺe gmĺnnym
(Dz. U' z 2017 r.
poz' 1875), zgodnie z aĺt. 24h tej ustawy oświadczam, Źe posiadam wchodzące w
skład małŹeńskiej wspllności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t.

Zasoby pĺenĺęŻne:

_

Środki pienięŻne zgromadzone w walucie polskiej

320,53 zŁ
L-193,86

_

13 r94,

zł - małżeńska współwłasnośÓ

tówka (małżeńsł:.ę....ľ:_ę.ę*ľ.ł.*':.ľÉ-ĺ...ľ'3.jsľ'.t.9.ľ.9.i.......'.

zŁ - środki bieżące na kontach bankowych (małŹeńska współwłasność

maj ątkowa

)

Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

Nie dotyczy
ľ. j.ę.'. 9 :.|..v..g-

-

24

mai ątkowa

papiery wartościowe: Nie

Nie dot

z

Níe doŁ

z

:.x

Nie dotyczy

dotyczy
. na

kwotę:

Nie dotyczy

il.
1. Dom o powiezchą;.

tytuł prawny:

@

www'signforĺn.pl

Ni

Nie dotyc zy
dot

sp' z o'o'' Pbdr.łcent

m2 , o wartości: Nie

aktywnych ĺormularzy, e_mail: biuro@signform. pl

dotyczy

2. Mieszkanie o powiezchni:

no śi,z żoną

tytuł prawny

62,5

ok. 230 000 zł

m2,owartoŚci:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa :

..łl'+.ę.'..g9!. y'9''?X.'.....

,

Nie dotycz Y
rodzajzabudowy: Nie dotyczy

o wartoŚci:

tytuł prawn y: ..ľ'}ę.'.9.9-Ę.Y
9.?.y
z tego tytułu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym
.ľ.rę'..9.ę_Ę.y-ęzy

pzychld idochld

powiezchnia:

w wysokości:

ľĺiedotyczy

Nie dot

4. lnne nieruchomości:

powĺerzchniä: Níe dotyczv
.

ľ*'ę.'..9.g. !' y.ę..i.y_.''..

o wartości: Nie

dotyczv

Nie dotyczy
tytuł prawny]

Nie dotyczy

Nie dotycz Y
ilt.
'l

Posiadam udziały w spllkach handlowych z udziałem gminnych
oslb prawnych lub pzedsiębiorclw' w ktÓrych uczestniczą takie osoby
naleŻy podal liczbę i emitenta udziałlw:

Nie dotVczy
Nie dotycz
Nie

-

zy

udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o udziałlw w splłce

Nie dot yczy

Nie dotyczy

Ztego ýtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci
Nie dotycz v
2' Posiadam udziały w innych splłkach handlowych

Nie dotyczy
Nie dotyczy

_

Níe

naleŹy podal liczbę iemitenta udziałów:.'cg''.y'.ę.ł'y'........'....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld
w wysokoŚci

Nie dotyczv

IV

Nie dotyc zy

Nie dotyc zy

'l' Posiadam akcje w spÓłkach handlowych
z udziałemgminnych oslb prawnych lub przedsiębiorclw, w
rych uczestniczą takie osoby _ należy podal lĺczbę i emitánta akcji:

Nie dotycz v
.ľ*s....9.9.Iy.ę.zv
Nie dotyczy
akcje te sta nowią pakiet większy niŻ 1Oo/o akcjiw spÓłce:
llt'ę...

-q9.

@ www signform.pl

t

y'9.?._y-

sp z

o.o., producent aktywnych íoÍmularzy' e-mail: biuro@signform.pl

Nie dotyczv

ktÓ-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:
.

l! *.ę... _9.g'l y ę..'.

tĺie dotyczy

v

2. Posiadam akcje w innych splłkach handlowych

Nie dotyczy
Nie dotyczy

-

naleŻy podaĆ liczbę i emitenta akcji: .ľłi.e'.'9_.o-tyę7

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci:

Nie dotyczv

ľĺiedotyczy

V
Nabyłem(am) (nabył mój mďŻonek, z wyłączeniem mienia pzynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowejosoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich zwiąków, komunalnejosoby

zwiąku mebopolltalnąo następujące mienie, Krre podlegalo zbyciu w drodze pzetargu _ naleĘ podać
opĺs mienia idatę nabycia, od kogo: Nie dotyczy

prawnej lub

Nie dot zy
Nie dotyc zv
Nie dotyczy
Nie dotvczv
vt.
1' Prowadzę działalnoŚl gospodarczą (należy podal formę prawną i przedmiot działalnoŚci)

Nie dotvczv

Nie dotyczy

Nie dotyczy

_ osobiŚcie Nie dotyczy
Nie dot

_

Wspllnie z innymĺ osobami

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychÓd i dochld w wysokoŚci:

Nie dotvczy

2. Zaządzam dzĺałalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnoŚcĺ (należy podal formę prawną i pzedmiot działalności):
dotyczy

ľie

Nie dotyczy

_

osobiŚcie

Nie dotyczy

Nie dotvczv

_

wspólnie z innymĺ osobami

Níe dot

Nie dotyczy

zy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci:

Nie dotyczy
vlt.
W splłkach handlowych (nazwa, siedziba spďki):

Nie dotycz

Nie dotyczy

:

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

Nie dotyczy

@ www.signíorm.pl

sp. z o'o., producent aktywnych formularzy,

Níe dotyczy

e_mail: biuro@signform.pl

Nie dotyczy

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) Nie dotyczy
Nie dotyczy
_ jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy
Nie dotyczy
ZÍego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci:

Nie dotyczy

VIII.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęl, z podaniem kwot

o pracę (dochód)
Dieta - Rada Miasta Redy: L3 '708,Ą zł

uzyskiwanychzkażdegotytułu: Umowa

: 46 I48,15

zŁ

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyżej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdlw mechanicznych naleŻy

podal markę, model i rok produkcji):

Samochód Citroen C5, rok produkcji: 200'7, stan:
dobry' wartośćok. L2 00o zL, przebieg na 31 .1'2,20L1
r : 16 9 8 52 kÍn

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 'ĺ0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoŚci):

Kredyt 160 000 zŁ na 25 lat (remontowo-budow]_any - na zakup i remont
mieszkania): pôzostało do spłaty: 151 282,8Ą zł (bank Pekao s.A.) _ zabrany
wspólnie z malżonką w 2015 r.

@ www.signform.pl

sp. z o.o., producent aktyťtnych íormularzy' 6-mail: biuro@signform.pl

Powyższe oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie aĺl' 233
$
prawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

n

L

karnego za podanie nie-

0

(miejscowość'data)

@ www.signform.pl

í Kodeksu

sp. z o.o., producent akty/vnych formurarzy, o-mair: biuro@signform.pl

(podpis)

