
uRzĄB Gt!łll{Y

Wptynęło 3i,}liLrffu ' 2016 .

Ldz''""'""""'""'" zał'oŚwrłuCZENIE MAJĄTKowE
wĘte; zastępey rvójte' sekretarza gnrłłry' slr*rbnik* grninyo kierwnika jednostki

organtzacyJneJ gmrny,

wij{e
Lipno,28.04.2016r.

(miejscowoŚć) (dnia)
UWAGA:
1 . osoba składająca oświadczęnię obowiązana jest do zgodne go z prawdą, starannego i zupełnego w1pehrienia
kaŻdejz rubryk.
2. JęŻęIi poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrrr przypadku zastosowania,należy wpisać ,,nie doĘczy''.
3. osoba składająca oŚwiadczęnię obowiązanajest określić przynaleŻnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczęnie maj ątkowe obej muj e równiez wierzytelności pieniężne.
6. W części A oŚwiadczenia zawartę są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oŚwiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niżĄ podpisany(a) Iwona Cackowska z domu Monicka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 28 sierpnia 1967n w Lipnie

dyrektor Przedszkola Publicznego w Łaszewie
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 1 06, poz. 679 , z 1998 r. Nr 1 1 3, poz. 715 i
Nr 162, poz.1126,z1999 r.Nr49, poz.483,zŻ000 r.Nr26' poz.306orazZŻ00ŻrNr 113,poz.984iNr
2I4, poz. 1 806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gmirrnym (Dz. U. z 200I r. Nr l 42, poz.
1591 oraz z200Ż 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.Z4htej ustawy oświadczam, Śe posiadam wchodzące w skład małŚeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
_ Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 30 tys.
_ Środki pienięŹne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
_ papiery wartościowe: akcje PKo BP
. na kwotę.' 2000'00

II.
1. Dom o powierzchni'. m2, o wartości: tytuł prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: 75,94 m2, o wartości: 245 tys.. ty.tuł prawny; własnościowe-
małże ńs ka wsp ó ln o ś ć maj qtkow a
3 . Go spodarstwo rolne : rodzĄ gospodarstwa, powier zctnia
o wartości: rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: nie dotyczy
Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
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powierzchnia: 3 7,97m kw
o wartości: 100 tys.
t1.tuł prawn y : mies zk an ie wł a s n o ś c iow e - mał że ń s k a w sp ó ln o ś ć maj qt k ow a
powierzchnia: 1 7,60m kw
o wartości: 5 6ls.
tytuł prawny: garaż- małżeńska wspólność majqtkowa
powierzchnia: 18m kw
o wartoŚci: 15 tys.
tytuł prawny: garaż- małżeńska wspólność majqtkowa
powierzchnia: 167m kw
o wartoŚci: 200 tys
tytuł prawny:dom w stanie surowym na działce 0,1581ha- małżeńska wspólność majqtkowa

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ I0oń udziałów w spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta akcjil. nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0oń akcji w spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci nie dotyczy
v.
Nabyłem(am) (nabył moj mil'Żonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargll - naleŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy

vr.
1. Prowadzę działalnoŚÓ gospodarczą
1z1(na|eży podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
_ osobiście: nie dotyczy
_ wspólnie z innymi osobami: nie doĘczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości nie dotyczy
2' Zarządzan działalnoŚcią gospodarcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (na|eży podaó formę prawną i przedmiot działalności):
_ osobiście: nie dotyczy
_ wspólnie z innyrri osobami: nie dotyczy
Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
vII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĄlczy

- jestem członkiem rady nadzorczej 1od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy



,r' _ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego ty'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalnośó gospodarczą: nie dotyczy
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem radynadzorczej (odkiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy
VIII. Inne dochody osiągane ztytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego t1.tułu: dochód ztytuŁu zatrudnienia- 76124,03zł -
małżeń s ka ws p ó lnoś ć maj qtkow a
IX. składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleŻy podać markę, model i rok produkcji):
Nissan Qushqai 2009r. , 35 Ąls.- małżeńska wspólność majqtkowa ,
Nissan Micra 2008n - 12 tys.-małżeńska wspólność majqtkowa
X. Zobowiązaniapieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
poŻyczki oraz warunk!, na jakich z1stałY udzielone (wobec koso,w związku z jakim zdarzeniem, w

Powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.bKl,{rra .t..,?ś'.ah.,..ał.6..' ....
(miejscowość, data)

[1] NiewłaŚciwę skręŚlić.

[2] Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zvłierzęcej, w formie i
zakręsie gospodarstwa rodzinnego.
[3 ] N i e doty czy r ad nadzor czych spółdzie |ni m ieszkaniowych.


