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Uwaga.
1. osoba składająca oświadczenie zobowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupelnego nypełnieuia każdej z rubryk
2. jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastośowania,
nalezy wpi§ać,,d939]ry§41.
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana j€st okreśIićprzynależność
po§zcze8ólnydr sldadników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego ot jętego wspólnota majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o §tanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienigżne.
6. w części A oświadczenia żawańe §ą informacje jawne, w części B zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenianieruchomości.
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cżęśćA

Ją niżej podpisany(a)
urodzony(a),,...,.,, w Trzebnicy

,,,

JANUSZ PANCERZ

(imioB i ftz§isko orrz nazwisko rodowc)

Trzebnickie Centrum Kultury i sporfu menedżel sportu
(Biejs.€ Ztndliąią stanowisko lń fibkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorądzie gminnyrn
(Dz. U. z 200l r Nr l42, poz_ 159l oraz z 2002 r. Nr ż3, poz. 220,Nl 62, poz. 558, Nr 113,
poz 984, Nr 153,poz. 1271iNr2l4, poz. l806), zgodnie z art,24 htej ustawy oświadczam,
że posiadam wchodzące w §kład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
mająlek odróny:

l

Zasoby pieniężne:
-środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej :,..,.,,,.......,
,,.,,,,,.,,.polisa na źycie (inwestycyjna) ok, 10000PLN
-środkipieniężne zgromadżonę w waluc;e obcej ,
nie dotyczy

tt.
1.

.

.- -.,,.,

Dom o powierzchni: .........,,,.,,,,, m', o wa.tości: ...nie dotyczy

l1tul prawrr
2, Mieszkanie o powierzchni: 55,03 m2, o wafiości:ok,160tysPLN
tyul prawn1,
3. Gospodarst\ło lolne: nje dotyczy
,, powierzchnia:
rodzaj
o \-\anoscj:
rodzaj zabudowy:

gospodarstwa:

lyr,l prawn1

Z tego Ętufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód
r^ wlsokości:
4, Inrre nieruchomości: nie dotyczy
por.ierzchlia:
,,,,

,,

o Waności:

TtT.

1. Posiadam udzialy w

społkach handiowych z udziałem gminrrych osób prawnych lub

pzedsiębiorcóq w których uczestniozą takie osoby należT podać liczbę i emitenta

udzialow,,,,

,,,,,,,, oie doryczy

z tego t},tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w rłysokości:

2,

Posiadam udziały w innych spolkach handlorłych
udziałów: .,.....,,,,,..,..,nie dotyczy

- naleĄ podać liczbę i emitenta

z tęgo t}tułu ośiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

w.

1, Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prarłaych lub
Przed§iębiorców, których ucżestnicżą takie
alcii: ,,,,, ,,, nie dorycry ,,,,,,,,,,,

osoby

należy podac liczbę i emitenta

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% ąkcji w społce:
z t€go t}4ułu o§iągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.,

2,

. .

, ,,, ,.. .. ,.

Posiadam akcje w innych społkach handlowych należy podać liczbę i emitenta
nie dorycry
akcii:

,,,,,,,,

Z tego

łtułuosiągnąłem (ęłam) w rokl

ubiegĘm dochód w wysokości: ., ,.,..,, .,

Nabyłem(am) (nabył rnój małżonek,z wyłączeniem mienia przynależnego do jego
majątl-u odrębnego) od Skańu Pństwą innej państwowej o§oby pra\łnej, jednostek
samoiządu terytorialnego, ich zl,viązków lub od komunalnej osoby prawnej mienie, kóre
podlegało zbyciu w drodze przeta.gu nal€ży podać opis mi€nia i datę nabycią od kogo:
...,,,-,.nie dotycżY

,

vI.

1

Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot
..
działalności):,.,. .,,....,,,niedotyczy,, .- ,..

..

2.

-

osobiście

-

wspólnie z irrnymi osobami

Zatządzam óztałalIrościągospodarczą lub ję§tem prz€d§tawicielerą pełnomocnikiem
takiej działalności( należy podać formę prawną i przedmiot działalności): , , - , , , , , , , , , ,

-

wspólnie z innymi osobami

z tego tytufu osiągnąłem (ęłam) w

rokl ubiegĘm dochód

l.IL

W społkach handlowych (nazwą siedziba spolki):
-

,.. ...nie

w wy§okości:

dotyczy

, ,

.

, ,.", ,

,,"

jettem czloniiem zarządu lod Lied1)

-jestem człoŃiem radr nadzorczej (od

kiedy) ,,,,

-jeśtem człon]riem komisji rewizyjnej (od kiedy):

..

-

.., ,. , .. . .. - ..

,

,

z lego tJ,tuło osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VTITInne dochody osiągane z

tlłułuzatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kżdego t}tufu : .,,,,,..,,,.,,,,,,
,,. wynagrodzenie ze stosunku pracy 64 555,67
,.. dieta radnego 15 898,20 PLN
...,,, dochód małżoŃi 10 046,6l PLN

-,,
,,.

PLN

TxSk}adniki mienia ruchomego o wartoscj popyżej 10.000 złorych (w prz}padku pojażdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcii):
,..,., , ., §amochód osobowy marki Volvo V50 frrmovy rok prod. 2007
,.,......_ o wartości ok. 32 000 PLN - wspóhłłasność

x.

zobońązańapienięirl\e o waltości powyżęj 10,000 żotycĘ \, §łn zaci€nięte kedyry
i pożyczki ofaz waruŃi, najakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związlru zjakim
zdalzeniem rł jakiej wlsokosci)
-.,,,, kedlł konsumpcyjny ING Ban Sląski 10 000 PLN
-, . , , , kedl,t samochodowy na firmę Genin Bank 40 000 PLN

Powż§ze oświadczenie składam świadomy(a) , iz

na podstawie

art 2],]

!.1^5odeksu
pozDa\łlenIa wol(lusl,,
kala
grozl
prawdy
zatajenie
lub
za pódanie nieprawdy
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Njewlaściwe skreslić
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plodukcji roślinnej

