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Uwaga: Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowill_Zana jest do zgodnego z prawd~ starannego i zupelnego
wypelnienia ka2:dej z rubryk.
Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalei;y wpisac ,,nie dotyczy".
Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowill,Zafla jest okreslic przynalezuosc poszczeg6lnych skfadnik6w maj~tkowych,
dochod6w i zobowi~tZait do maj~tku odrl(bnego i maj~tku objl(tego malZensk~ wsp6lnosci~ maj~tkow~.
Oswiadczenie maj~tkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pienii(Zne.
w CZI(SCi A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w CZI(SCi B zas informacje niejawne dotycz~ce adresu
zamieszkania skfadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZJ;SCA
Ja nizej podpisany

Jacek Gancarz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony
08 sierpnia 1955 roku w Koszalinie
zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 7 w Toruniu, ul. Bema 66, w charakterze nauczyciela i dyrektora szkoly, do
dn. 31.08.2013 r. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funk.cja)
po zapoznaniu siC( z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziafalnosci
gospodarczej przez osoby pelni~ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samor~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 314, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oswiadczam, ze posiadam wchod~ce w sklad malzenskiej wsp6lnosci maj~tkowej lub stanowi~ce m6j
maj~tek odrl(bny:
I.
Zasoby pienil(i:ne:
srodki pienii(Zne zgromadzone w walucie polskiej: 164 tys. zl,
srodki pienii(Zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartosciowe; nie dotyczy,
na kwotl(: nie dotyczy, mqjqtek objt;.ty malteftskq wspolnotq majqtkowq_.
II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy, m 2 : nie dotyczy, o wartosci: nie dotyczy, tytul prawny: nie dotyczy.
2. Mieszkanie o powierzchni: 64,5 m2 , o wartosci: ok. 250.000 zl, tytul prawny: spoldzielcze, wlasnosciowe,
majq_tek obj<;_ty maltenskq wspolnotq_ majq_tkowq.
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy, rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy, o
wartosci: nie dotyczy, rodzaj zabudowy: nie dotyczy, tytuf prawny: nie dotyczy.
Z tego tytulu osi~ll,fem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
4. Inne nieruchomosci: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy, o wartosci: nie dotyczy, tytul prawny: nie
dotyczy.
III.
Posiadam udzialy w sp6fkach handlowych- nalezy podac liczbl( i emitenta udzial6w: nie dotyczy,
udzialy te stanowi~ pakiet wil(kszy niZ 10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy.
Z tego tytufu osi~~lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

IV.
Posiadam akcje w sp6fkach handlowych - nalezy podac liczbl( i emitenta akcji: nie dotyczy,
akcje te stanowi~ pakiet wil(kszy niz 10% akcji w sp6fce: nie dotyczy.
Z tego tytulu osi~~fem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

v.
Nabylem (nabyl m6j malzonek, z wyl~czeniem mienia przynalezuego do jego maj~tku odrl(bnego) od Skarbu
Pailstwa, innej panstwowej osoby prawne, jednostek samorz~du terytorialnego, ich zwi¢6w lub od komunalnej
osoby prawnej nastl(puj~ce mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalei;y podac opis mienia i dati(
nabycia, od kogo: nie dotyczy.
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VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarc~ 2 (naiezy podaCforme;: prawn~ti przedmiot dzialalnosci}: nie dotyczy (dzialalnosc
zawieszona w 1999 r.)
- osobiscie:
nie dotyczy,
- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy.
Z tego tytulu osi~n~lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
2. Zarz~dzam dzialalnosci~ gospodarcz~ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (naie:Zy
podac forme;: prawn~t i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie:
nie dotyczy,
- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy.
Z tego tytulu osi~n~lem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy.

VII.
7. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy,
- jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): nie dotyczy,
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytulu osi~~lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
8. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
- jest czlonkiem zat"Z¥lu (od kiedy): nie dotyczy,
- jest czlonkiem rady nadzorczej 3 ( od kiedy): nie dotyczy,
- jest czlonkietn komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytulu osi~1:1Jem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
9. W fundacjach prow~cych dzialalnosc gospodarc~: nie dotyczy
- jest czlonkiem zar~du (od kiedy):
nie dotyczy,
- jest czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,
- jest czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytulu osi~~lem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy.
VIII.
Inne dochody osi~ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub
uzyskiwanych z kazdego tytulu:
wynagrodzenie ze stosunku pracy: 51.493,20 zl dochodu,
dzialalnosc wykonywana osobiscie (umowa o dzie!o i zlecenia): nie dotyczy.

zaj~c,

z podaniem kwot

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci poW)'Zej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podaC marke;: i model
i rok produkcji): Ford KA, 2011 r., wartosc ok. 25.000 zl, majqtek obj~ty malzeflskq wspolnotq majqtkowq.

X.
Zobowi~tZania pieni~me

o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci~i~te kredyty i po:Zyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwill_Zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy.
c~scB

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy, iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu lqunego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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Torun, dn. ~08.2013 r.
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J. Gancarz
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Nie dotyczy rad nadzorczych sp6J:dzielni mieszkaniowych.

