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WIADCaENIE MAJĄTKOWĘ

-

YÓjta, zastęPcY wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacYjnej gminY, osoby zarządzającej itzłonkaorganu zarządzającego gminną
osobą
-Prawną oraz osobY wydającej decyzje adminiŚtracyjne ń imióniriwÓlt"' ' -'-a
a

Ostrów Mazowiecka, dnia 16 lX 2018

r.

{miejscowość)

Uwaqa:

1,

osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannegó

2,

JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują

3,

Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
'i
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątłu odtębnego
ńajątku objętego ńałenółą wspólnością

4.
5.
6.

każdejz rubryk.
"nie dotvczv".

w

i

zupełnego wypełnienia

konkretnym paypadku zastosowania, należy wpisać

majątkową.

Oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięźne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w częŚci B zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

CaĘŚc A
Ja, nizej podpisany{a},

rłlrł.rłrl..rłt1,1.11.1..

urodzony(a)...,,. 31 stycznia 1967

Jerzy

3auer
(imiona i nazwisko oraz mzwisko rodowe)

r.

..

w..,,...,, ostrowi Mazowieckiej

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, Burmistz Miasta
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
Po zaPoznaniu się

z PrzePisarni us!9ry dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej pzez osoby pelniące
!
r. Nr 21 6, poz. 1584 ze zm.) oraz usuńy z dnia 5 czenłca 1998 r. o ,.rnooąi* pÓ*iatowym (Dz, U. z 201 3 r.,

funkcje Publiczne (Dz, U, z 2006

Poz, 595 ze zm.) zgodnie
mójma!ątek odębny;

z

arl, 25c tej ustawy oświadczam, że oosiadań wchodzące w sIlad malzeńsliei

wsbo]Ńci maiqji(ońi hb stanowiące

l.

Zasoby pieniężne:
, Środki
Pienięzne

Z romadzone

w walucie

polskiej:

30 000zł; współwłasnośćmałżeńska

-środkipienięznezgromadzoneWWalucieobcej:........'.,niedotyczy
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ll.
'l. Dom o powiezchni: ... nie dotyczy ... m2, o

:

.:.':..::::::

wańości:

::;;ffi

;":

tytułprawny: .................,
2. Mieszkanie o Powiezchni: ,.. 58 m2, o wartości:... 180 000 zł w-Xlt 2017 r.; tytuł prawny: wspćlwłasnaśó
małżeńska nabyta w Vllt 1993 r. ad SMLW,,Nasz Dom'; zapłacono 24 a78,B5 irLN'

.'''''...",::::':::::']:::.]:::::::'::]::::]:::':j::::::::;::::j.:::::::;;:;;;;;;fi;H

3. Gospodarstwo rolne:

rod7ai zabudowy: ......,,..,
tvtuł orawnv,
(-ęłam ) w roku

1*::*:li::T:1.,

4. lnne nieruchornosci
ornoscl.

4,1,powierzchnia:

trł{,ti;ł;6

.^

allall

oie!łym p"v.ńol

i

oo;ńffi

;Y;;i;;i

, 0,11 ha.- działka budowlana o wartości;4000a zł w Xtt 2016 r.; wańość
w dniu
Vlll 2004 r. - 6 000 zł;tytuł prawny i irióiirrr,
,n ,łiiiiivląsaoł;

4,2,powiezchnia: 43315 ha
nabYcia,

u

tj,26 vl!

2011

l ; wspólr,rłasnoś ć

-

irińirioii

działka budowlana o wańości 100000 zł,
w
zł; tytuł pnńiy, iarup w drńze

r,,56a00

małżeńska;

Xlt

2016

iirńrgr,

r,;

wartośćw dniu

akt notarialny A_

4,3,działka ogrodnicza 300 m2 w Rodzinnym
ogrodzie Działkowym MM0W zE; wańość10
tys.
da rowizn a, wieczysta dzi eaawa, ws pótwiasnos1
ń.u* n* r,u.
lll,
Posiadam udziałY w sPołkach handlowych ,
podać.liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niZiaoń T1.1.y
udziałów * ;póń;, .:.......,.
.
Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam)wrokuubiegłym

......

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleźy podać
liczbę i emitenta akcji: ....,.....
akcje te stanowią pakiet większy ntZiao/oakcjiwspółc",
.-,-:...,-.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘrn
oó.noo

...

,
*vror,oś.i,

O*nÓJ*

w

zł;

nie dotyczy ...,..,

....,......:.:::..:...:...:..,:.:..,.....

nie datyczy

ósotoi.i,

V,
NabYłem{am) (nabYł mój małzonek, z wyłączeniem
mienia poynj.rn.go do jego majątku odrębnąo)
od
Skarbu Państwa, innej
Państwowej osoby piayneJ, jednostek sińoząou terytorialnego, ich
związków
lub
od
komunalnej osobY Prawnej nastęiuiące'ri.ni.,
ńii" prdlĘ.łi'.uyriu w drodze pźetargu _ nalezy podać
"
opis mienia idatę nabycia, od kogo:'
nieruchomaŚc niezabudowana o powierzchni
0,3315 ha - działka budowlana, nabyta w drodze przetargu
26
liPca 2011 r, od Agencji Nieruchomości Rotnych
aT
wt rrana Wej w pozycji lt.4.2

Ńrirrii{

Vl.
1, Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarczą2 (nalezy podać
formę prawną i pzedmiot działalności):.....................

.......,:.::,,:,..,.

z tego

.,,,. nie dotyuy

tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód

idochód;

il;;il;i

2, zanądzam działalnościągospodarczą lub jestem
pnedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności
(należy,podać
-

formę prawńąi'pzedmiót działalności),..,-......-.:-nie dotyczy
vvLtvL'
"

osobiście

"""" ....."' '

.....

wspólnie z innymi osobami ....-.......,...:,..:.
łałn tYtułu
łł,,l,, ^^l____l--/_t, _ 1
.. ''j"""1"":":"""""
Z7 tego
0 iągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym
dochód w wy Olrosci.
-

Vll.
1, W spółkach handlowych
{nazWfr,

siedzibfr półki}: .-|llt,.ł.l. nie dłtyczy

-

jestern członkiem zarządu

'Ztegorytułu

{od kiedy):

oriąd{iliiili;ffi ilńńffiililffik.ś.i;
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llitlaa.aalata.atlttlrtrlattarraIarIla}alatrrIlał
laatalalll

al.

uIl.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia
lub innej działalnościzarobkowej lub
zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaźdego tytułu: .....,,..
Ilmowa o
- Vttt
- Ói Ói;,'i;;;,,,,..::
!2. lnneźrodła
t-Wtl2018 r,-225,00zł
pracę t
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Volkswagen Passa{

rok

prod, 2008

-

zakup -

X

{- pzypaotu pojazdów mechanicznych nalezy

20t6 r., waltaśćw dniu zakupu -

24

000 zł

X' Zobowiązania Pienięzne.o wartości powpej
10.000 złotych, w tym zaciąnięte kredyty

warunki, na jakich zostałY udzielone (wobec
kogo, w związku

l;.H,

i

pożyczki ołaz
zdazeniem, w jakiej wysokości),

;:l,ffi;f;iT;[:ffil'r,.*l,xi'ffiiix|;TJl?L;,tlŁffifi:il:

ostrow ltłazowiecka, dnia
16

wneśnia Łal8

r.

(miejscowość, data)

ań. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie

n

\ry
Ł

(p,odpis)
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produkcji rośliłne,|i
zwiezęcej,

w lormie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
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