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UWAGA:
l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia

kaŻdej z rubryk.
Ż. Jęięliposzczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , na|eŻy wpisać ,,nie dotyczy'''

3. osoba_składająca oŚwiadczęnie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, docnoaow izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małŹeńską wspólnoŚcią

majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'

5. oŚwiadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnoŚci pieniężne.

6. W części A oświadczęnia za*arte .ą informacje jawnę' w częŚci B zaŚ informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oŚwiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja, niŻej 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
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznanlu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. z 20l',7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samórządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie 'z art.24h t€1 ustawy

oświadczam, Że posiadam wchodżące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne Zgrofnadzone w walucie polskiej: 125 Ęs. - własnościowe- małżeńska

wspólność majqtkowa
_ środki pieniężne Zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
_ papiery wartościowe.. akcje PKo BP
. na kwotę.' 2000,00

II.
1. Dom o powierzchni: 167 m2,na działce 0,158lha o wartości : 650 tys : własnościowe-

małżeńs ka wspólność majqtkowa
2. Mieszkanieo powierzchni: 75,94 m2, o wartości: 256 tys.. tytuł prawny: własnościowe-

małżeńs ka wspólność majqtkowa
3 . Go spodarstwo rolne : t o dzaj go spod arstw a, powi er zchnia
o wartości: rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: nie dotyczy
źt"goty.tułu o.iągnąiem1ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości'- nie dotyczy
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4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 3 7,97m kw

o wartości: I20 tys.
tytuł prawn y : m ies zk a n i e włas n o ś c iow e- m ałże ń s k a ws p ó I n o ś ć maj qt ko wapowierzchnia: IBm kw
o wartości: I5 tys.
tytuł prawny: garaż- małżeńska wspóIność majqtkowa

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbęi emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż |O%oudziałów w spółce: nie dolyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: nie dotycxyIV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbęi emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ l}ońakcji w spółce: nie dotyczy

Z tego ty'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: nie dotyczyv.
Nabyłem(am) (nabył mój małżon ek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątkuodrębnego) od Skarbu. P1ń9twa, innej państwowej osoby pra*ne;, jednostek samorząduterytorialnego, ich związkow lub od kómunalnej lrouy p.u*nej następujące mienie, którepodlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻy póaue óńrni"niu i datę nabycia, od kogo:nie dotyczy

vI.
l . Prowadz ę działalność gospodarczą
1z'1(należy podać fo-ę prawną i przedmiot działalności): nie douczy_ osobiście nie doĘczy
_ wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego ty'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ńiegłym przychód i dochód w wysokoś ci: nie dotyczy2' Zarządzam działalnością gospod ar"ząlrb 1óstem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiejdziałalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
_ osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego t1'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: nie dotyczyur.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem rady nadzorczej 1od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem k9misji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
?':ęo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyń dochód'w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie doĘczy
_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem rady nadzorczejp1 (od kiedy): nie dotyczy

_ jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy



Z tego ty'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarcz ą: nie iotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochódw wysokości: nie dotyczy
VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu: dochód z ty.tułu zatrudnieni a - 90 078,92 zł-
docltód osobisty własny
IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych(w przypadku pojazdów
męchanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):
Nissan Micru 20IIr. - I2 tys.-małżeńska wspólność majqtkowa
X. Zobowiązaniapieniężne o wartości powyżej l0 000 złotych,w tym zaciągniętekredyy i
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakimzdarzeniem,w
jakiej wysokości): kredyt hipoteczny 33I 743,35 zł. PKo Bank Hipoteczny SA _ na buclowę domu

Adres zamieszkania osoby składaj ącej oświ adczeni e :

Powyzsze oświadczenie składam świadomy( a), iż na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podani e ni eprawdy lub zataj eni e prawdy gr ozi kar a pozbawienia wolności'

.,?.Y, .iJ.v.-. ::ł:j ."j . .' )-, .rzt^*' . . . . . .

(miejscowośc, data)

llI Niewłaściwe skręślic.
|2] Nie dotyczy działalnoŚci wywórczej w rolnictwie w zakręsie produkcji roŚlinnej i zwierzęcej,w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] N ie dotyczy rad nadzorczych spółdzie ln i m i eszkan iowych'


