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OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE \ ~

w6jta, zast~pey w6jta, sekretarza gminy, sl"arbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzildzajileej i ezlonka organ" zarzildzajileego

gminnil osobil prawnil oraz osoby wydajileej deeyzje administraeyjne w imiemu
w6jta w

Lancut,
(miejscowosc)

UWAGA:
1. Osoba skladajewa oswiadczenie obowi&.zanajest do zgodnego z prawd'l, starannego izupelnego wypelnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania. nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj'lca oswiadczenie obowiqzanajest okreslic przynaletnosc poszczeg61nych skladnik6w

maj'ltkowych, dochod6w i zobowi'lzan do maj&.tkuodrt,;bnego i majqtku obj~t~go ma!tenskq wsp6lnosciq
maj'ltkow'l.

4. Oswiadczenie maj'ltkowe dotyczy maj&.tkuw kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie maj'ltkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte s'l informacje jawne, w cZ~SciB zas informacje niejawne dotycz'lce adresu

zamieszkania skladaj'lcego oswiadczenie oraz miejsca polotenia nieruchomosci.

CZF;SC A

Ja, nizej podpisany(a), ,4nna Urszula Jfczalik Jablonska; Jfczalik
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Zesp6l Szk6l nr 1 w Lancucie; dyrektor
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pe1ni£lcefunkcje 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. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. '..J. 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 214, poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malZenskiej wsp6lnosci
maj£ltkowej lub stanowi£lce m6j maj£ltek odr~bny:

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: wspolwlasnosc z rodzicami
oraz malienska wspolnota majqtkowa.

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotycZS m2, 0 wartosci: tytul prawny:

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

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

o wartosci: 40000 zl
tytul prawny: wsp6lwlasnosc z rodzicami oraz malienska wsp61nota majqtkowa.

III.
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalezy poda6liczbit i emitenta udzial6w: nie dotyczs

IV.
Posiadam akcje w sp61kach handlowych - nalezy poda6liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wy1'l.czeniem mienia przynaleznego do jego maj'l.tku
odr~bnego) od Skarbu Panstwa. innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz'l.du
terytorialnego, ich zwi'l.zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastitpuj'l.ce rnienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i dat~ ll3.bycia, od kogo:
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VI.
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz't[2] (nalezy poda6 formltprawn<ti przedmiot dzialalnosci):
niedotyc~

2. Zarz'tdzam dzialalnosci't gospodarcz't lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy poda6 formlt prawn<ti przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
- osobiscie .

VII.
1. W sp61kach 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 lub zaj~6, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
okres 1.1.2014 - 31.12.2014

• stosunek pracy - 87440,41 zl
• dzialalnosc wykonywana osobiscie - doch6d 333,14 zl
• inne ir6dla - 2017,93

wszystkie dochody objfte sq malienskq wsp61notq majqtkowq.

IX. Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy'podac mark~,model i rok produkcji):



x. Zobowictzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi~zku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci):

• Kredyt mieszkaniowy Wlasny Kqt hipoteczny PKO BP S.A. 78416 CHF - splata do roku
2037

• Kredyt mieszkaniowy Wlasny Kqt hipoteczny PKO BP SA. 92744 PLN - splata do roku
2034

zobowiqzania obj(fte sq wspolwlasnosciq z rodzicami oraz malienskq wsp61notq majqtkowlb
zostaly zaciqgni(fte na remont i rozbudow(f domu.



CZF;SC 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 samorntdzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142~poz. 1591 z pom. zm.)

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kame go za

podanie nieprawdy lub zatajeuie prawdy grozi kar10Zbaw~nia ~OlnOSC~ - ('" 1
l.ancuJ, 22 IV 2015r. ~~ ..\n:.l: l:~ ..1.t Lo \Yo /.
(miejscowo". dotal (podp's) ~ G'
[1] Niewlasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz~cej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


