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, dnia 30-04-2014
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Uwaga:

1. osoba skiadaja,ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupeinego
2. Jezeli poszczeg6lne rubrvki nie znajduia w konkretnvm przypadku zastosowanja. nalezv woisac ..nie
dotyczy".
3. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
maiatkowvch, dochodow i zobowiazah do maiatku odrebnego i maiatku objetego matzenska
4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granica,.
5. OswiaQczsnie o szanie iTtaj^tkowym ob£jrnuj6 rowniez wierzyteinoaCi
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce
adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
CZ^SCA

Ja, nizej podpisany(a), HALINA KMIECKA-RACH^__2 d. Kawgcka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)

21 lutego I958r.

emeryt, radna gminy Zakrzowek

(misjsce zatrudnienia: stanowiskc tub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz, U. 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.
I80b), zgodnie z art. 24n tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad maizenskiej wspofnosci
majatkowej lub stanowia.ce moj maj^tek odrebny:
i,

Zasobypieniezne:
-srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartosciowe: nie
na kwote: nie dotyczy
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1. Dom o powierzchni:

248 m 2 , o wartosci: 210 tys.

tytut prawny: wsgoiwiasnosc
2. Mieszkanie o powierzchni:
tytut prawny:

nie

nie dotyczy m 2 , o wartosci: nie dotyczy

dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
O wartOSCi:

nie

, powierzchnia: nie dotyczy

dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytut prawny:

nie dotyczy

Z tego tytutu osi$gnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
4 Inne nieruchornosci:
powierzchnia: dzialka z domem mieszkalnym o powierzchni 7,07 ara

o wartosci: 50 tys.
tytut prawny: wspoiwiasnosc

iii.
1. Hosiadam udziaiy w spoiKacn nandiowych z udztaiem gminnycit OSOD prawnych iub
przedsiebiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:
nie dotyczy

udziaty te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spolce: nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:
2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta udziatow:
nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gnatemfetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..».,».,..,».».<»......ft»t......V
nie dotyczy........,,„,*.,*,„.,

IV.
i. Posiadam akcje w spcwkach nandiowych z udziaiem gminnych osob prawnycn iub
przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
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akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

n ±e

dotyczy

Z tego tytutu osia,gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

nie

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gnatemfetam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

nie

Nabytem{am) (nabyi moj matzonek, z wyta.czeniem mienia przynaleznego do jego maja_tku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej paristwowei osoby prawnej, jednostek samorzadu
lerytonainego, ich zwi^zkow iub od konnunainej osoby prawnej nasi^puj^ce miente, kiore
podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

VI.
1 . Prowadz§ dziatalnosc gospodarcz^ (nalezy podac form§ prawna. i przedmiot dziatalnosci):

-OSObiSCie: nie dotyczy
-wspolniezinnymi osobami: nie dotyczy

'

Z tego tytutu osi^gn^tem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarzqdzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac form§ prawna. i przedmiot dzialalnosci):
-OSObiSCie: nie dotyczy
-wspolnie z innymi osobami:

nie

Z tego tytutu osia_gnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
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vn.
WspoJkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): nie
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi$gna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
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kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
2 4 513 69

•

zatrudnienie- umowy o prace na zastepstwo, na czas okreslony: 27 078,12
umpwy - zlecenia: 14 210,04
2 tytulu pelnienia funkcji obywatelskich i spolecznych: 256,00
dieta radnego i przewodnicza.ce j komis j i: 3 600, 00

DC

SWadniki mienta ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):

X

Zobowiqzdriia pieniezne o wariosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zaciqgniete kredyiy i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):
nie dotyczy
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lub zatajenie prawdy gro/i kara pozbawiema wolnosci.

,

JU KwxeLnia ^

(miejscowo^c, data)
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