
OSWIADCZENIE MAJr\TKOWE

wOjta, zast~fley w6jta, seliretarza gminy, slwrbnilw gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzildzajileej i ezlonka organu zarzildzajlJeego

gminnil osobil flrawnil oraz osoby wydajileej deeyzje administrae)rjnf w-._ .•tieniu
w6jta fJf

Lmlcut,
(miejscowosc)

UWAGA:
I. Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi'lzanajest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupeln,.go W) . elnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wplsac "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowi'lzanajest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

maj'ltkowych, dochodow i zobowi'lzail do maj'ltku odr~bnego i maj'ltku obj~tego malzeilsk'l \\,°'101 . Ci'l
maj'ltkow'l.

4. Oswiadczenie maj'ltkowe dotyczy maj'ltku w kraju i za granic'l.
5. Oswiadczenie maj'ltkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni~i:ne.
6. W cz~sciA oswiadczenia zawarte S'linformacjejawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz'lce adresu

zamieszkania skladaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ~SCA

la, nizej podpisany(a), Anna Urszula Jfczalik JablOliska; Jfczalik
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Zesp61 Szk61 nr 1 w Lancucie; dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pa zapaznaniu silt z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. a agraniczeniu prawadzeni< ialalnasci
gaspadarczej przez asaby pelni<tce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, paz. 679, z 1998 r. Nr I ,J, paz. 715 i
Nr 162, paz. 1126, z 1999 r. Nr 49, paz. 483, z 2000 r. Nr 26, paz. 306 araz z 2002 r. Nr 11J, paz. 984 i Nr
214, paz. 1806) araz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samarz<tdzie gminnym (Dz. U. z 200 j r. Nr 142, paz.
1591 araz z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 21L11az.

1806), zgadnie z art. 24h tej ustawy aswiadczam, ze pasiadam wchadz<tce w sklad malzensJ.'· vs!-,ulnosci

maj<ttkawej lub stanawi<tce m6j maj<ttek adrybny:

I. Zasoby pieni~zne:
srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy



II.
1. Dom 0 powierzchni: 400 m2, 0 wartosci: 450000 tytul prawny: wsp61wlasnosc z rodzicami

oraz malzenska wsp6lnota majqtkowa.
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci: tytul rta mj:

3. Gospodarstwo roIne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: .
o wartosci: rodzaj zabudowy: .
tytul prawny: .
Z tego tytulu osi<tgnet1em(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci' .

4. Inne nieruchomosci: dzialka wok61 domu wykazanego w punkcie 11.1
powierzchnia: 1420m2

o wartosci: 40000 zl
tytul prawny: wsp61wlasnosc z rodzicami oraz malzenska wsp6lnota majqtkowa.

III.
Posiadam udzialy w sp61kach handIowych - nalezy poda6 Iiczb~ i emitenta udzial6w: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handIowych - nalezy poda6Iiczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy

v. -~
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyletczeniem mienia przynaIeznego do jego majettku
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzetdu
terytoriainego, ich zwietzk6w Iub od komunaInej osoby prawnej nast~pujetce mienie, kt6re
podiegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:
nie dotyczy



VI.
1. Prowadz~ dzialalnos6 gospodarczet[2] (naleZy podac form~ prawn<\:i przedmiot dzialaln j,i i):
nie dotyczy

2. Zarzetdzam dzialalnosciet gospodarczet lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikir,m ta.'":.;j
dzialalnosci (naleZy podac form~ prawn<\:i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie .

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki): nie dotyczy



. 1 uk' d d '[3] ,Jestemczo lemra yna zorczeJ (odkledy): ,

VIII. Inne dochody osi~ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej :::J zaj~c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
okres 1.1.2012 - 31.12.2012

• stosunek pracy - dochod 88634,15 zl
• dzialalnosc wykonywana osobiscie - dochod 529,94 zl

wszystkie dochody objfte sq malienskq wspolnotq majqtkowq.

IX. Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZypodac marky, model i rok produkcji):



x. Zobowi'lzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacil:jgni~te k:i;Jyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'lzku zjakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci):

• Kredyt mieszkaniowy Wlasny Kqt hipoteczny PKO BP S.A. 82906 CHF - splata do roku
2037

• Kredyt mieszkaniowy Wlasny Kqt hipoteczny PKO BP S.A. 96519 PLN - spit. .~do roku
2034

zobowiqzania objfte sq wsp6lwlasnosciq z rodzicami oraz malienskq wsp6lnotq majqtkowq,
zostaly zaciqgnifte na remont i rozbudowf domu.



CZltSC B

Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poin. zm.)

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kame go za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi ~ara pozba:enia WOl~O~Ci. ~~" \

Laneat, 20 112014r. W~ ~~ ...:~ \;.\.~~\:\' ....;;,l\.u\. ".-.

(miejscowosc, data) (podpis) l \
(1) Niewlasciwe skreslic.
[2) Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~ce v formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


