
)sT,.,ro PoWlAToWE
, vd2 ?l orlian,ż.cll, Roaoju

l Gósoodarii M l9ni6ń

.i 
""1" 

ć",,,,,,,,,,..,,'!,§,i?Ł,..-1ł!t}_,,.-.

"", , -- --- --*Ą---",.,--..-
ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

radnego powiatu
za 2016 rok
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UWagaI

1- osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodn9go z prawdą, starannego i

zupełnggo wypełnienia kaźdej z rUbryk,

2. Jeżeli po§zczególne rubryki nie żnajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleźy
Wpisać :oig_dqĘ9zy:.

3, osoba składająca oświadczenie obowiążana jest określić przynależność poszcżególnych
składnikóW majątkowych, dochodóW iżobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską Wspólnością majątkoWą,

:l, oświadczenie o stani6 majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą,

5- oświadczenie o stanie majątkowym obejmuie również Wierżyte|ności pieniężne,

6, W części A ośWiadcz€nia zawańe są informacje jawne, w części 8 zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zańie§zkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚc A

Ja niżei podpisana,,,,..,,,.. Balbara Maria Mizere,,.,. .,,,,.,.,.,,.
(im]ona i naeisko olaż iażw sko rodowe)

LJrodzona ,,,,,,,,.-, 04 listopeda 1959 roku ,,,, ,,,-, W ..,,,., Radomsku
zatrudniona W ljrzędzie Gminy Kłomnice na stanowisku sekretarz Gminy ,,,,,,,,, ,,,. ...

Radna Powiatu częstochow§kiego-zastępca Przowodniczącegó Komisji zdrowia
(mie]sce zatrudnien a stanowsko llb funkc]a)

po zapoznaniu się ż przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatov!rym
(Dz.u.z2001 r Nr 142. poż, 1592 oŻz z 2002 r,Nr23.poz.220,Ńl62,póz.558,Nr113,poz 984,
Nr 153, poz. 127'|, Nl200, poz. 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z ań 25c tej ustawy oświadczam,
źe posiadam Wchodzące W skiad mażeńskiej WsDólności maiatkowei lub §tanowiące mói majątek

l.



zasoby pieniężne:
środk penęźne zgromadżone W Waluce poske] : 51 870,92 zł (maŁeńska wspólnota

majątkoWa)

nie dotvczv

nie dotvcźv

ll.
1, Domopowerzchn: !!9 m2 o Wańośc 280 000 zł tytuł prawny: wspó|!{b§!gśŁ
2, l!4 eszkanie o pow erżchnj: nie dotvczv m2 o Wańośc : d9_!bł!Zy tytuł prawny nie dotvczv

3 Gospodarstwo rolne

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierżchn a nie dotvczv

o waltośc nie dotvcżv
rodzaj zabudowy nie dotvczv

lyt!] prawny: , nie dotvczv
ż tego tytLrłu osiągnęłam W roku lrb eg]ym prżychód ! dochód W Wysokośc nie dotvczv

4 lnne n eruchomośc

powieĘchnia, a- 0 40 ha dzia]ka ro na W]asnośc b,0]7hadza]kapodbudynkiemrnesżka]nym

o Wańośc]: a 4000.-żł b 50000. żł

tyluł prawny W]asność

lll.

środk p en ężne zgromadzone W Wa uc e obce]: nie dotvczv

pap ery

'] Posiadam udż ały W
przeds eb olsiw W których

nie dotvczv

uc]z a]y le slanow ą pakiel Wieksży n ż 10% udz ałóW,,! spólce nie dotvczv

Z lego tytułt] osiągnąłem W roku !biegłym dochód W wysokości nie dotvczv

spółkach handlowych z l)dz ałem powiatowych osób plawnych lub

uczestn czą takie osoby - na eży podaĆ czbę erniienta udżiałóW

2 Pos adam udzia]y W' nnych spółkach hand owych , należy podac ic-be emitenla udza]óW

ł
Lrdziały te stanow a paket Wększy nz 10% udżiałóW W sp ]ce: nie dotvczv



Z lego tytuł! os ągnęlam W loku ubiegłym dochód W Wysokośc: nie dotvczv

] Pos adam akc]e W spółkach hand owych z Udz ałern powlatowych osób plawnych

lub prżedsiębiorcóW. W których uczestn cżą tak e osoby na eży podać iczbę i em tenta akcj]

nie dotvczv

akcje te sianow ą pak et W ększy nlż ]0%akci W spółce: niedotvczv. , . , ,

Z tego tyiułu os ągnę]am W loku ub eg]yrn dochód W WysokoścL nie dotvczv . .

2 Posjadam akc]e W innych spółkaclr hand]owych na]ezy podać liczbe ern tenta akc] ]

nle dotvczv

Z iego tytu]! osrqgnełam W roku !b eg]ym dochód W Wysokośc] nie dotvczv

Nabyłam (nabył mó] małżonek ż Wyłączen ern rnena przynaeżnego do jego ma]atklr odrębnego)

od skarbu Państwa. nnej państwowej osoby prawnei. jednostek samorządu terytoralnego. ch ZWazkóW

]ub od komUnalne] osoby plawne] następu]ące mien e klóre pod ega]o zbyc u W drodze plzetargU , na]eży

podać opis nr en a i datę nabyc a od kogo nie dotvczv ,,

] Prowadżę dz a]a ność gospodarczą (należy podac forrnę prawna plzedm ot dz alalnosc )

nie dotvczv

Vl.



_ osob sc e nie dotvcżv
. łspoLr e ż lrĄyrrl osoba,,] nie dotvcz!

Z tego tytułu osiągnęłam W roku tlbiegłym prżychód i dochód W Wysokośc i , nie dotvcżV ., .

2 zalządzam działa nością gospodarczą lub jestem prżedstawicie em, pełnomocnikiem takie]

działa ności (naleźy podac formę prawną i przedmiot działalnośc ):

, nie dotvczv

- osob,sc e ,,,, nie dotvcżV
, wspólr e z irlyrr, osobaT , , d.g_d_Qł.ezŁ

z tego tytułU osiągnęłam W roku ub]egłym dochód W Wysokośc: nie dotvcżv .

Vll.
W§półkach handlolvych (nazwa, siedziba spólki): ,.,, !9_d9!r9zŁ

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotvczv

z tego tytułu os'ągnęłam W roku Ubiegłym dochód w wysokości: ., , nie dotvczv

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytlrłu zatrudnienia lub nnej działalnościzarobkowej lUb zaięć, z podaniem kwot

Lżysklwarycl- ./ hazdego ly!J,U

Dochód z tytułu zatrudnionia l06 519,33 zł
, , ...,..,.., Umowa o dzieło iz]ecenra 2 047,37 zł.... .. . .. ., , ,

- ]e§tem członkiem zarządlr (od kiedy): nie dotvczv ,

- ]estem członkiem rady nadżolczej (od k edy): ni6 dotvczv

Dieta radnego 2,1 060.00 zł

,.,,..,,,,.,,.,..,-,,..,-.,.,,,,,.inne źródła

lx.

składniki mrenia ruchomego o Wańości powyzej 10 000 złotych (W plzypadku pojażdóW mechanicznych

nalezy podać ma ę model i rok produkcji)

. .,,.. samochód osobowy ma.ki VoLKSWAGEN model PoLo , rok produkcji 2007 R.

x,



zabow ąza|la pien ęzne o Wadości powyzej 10 000 żłotych. W iym zac ągn ęte kredyiy i pozyczki araz

Warunki na ]akich zosta]y udz elone (Wobec koga w związk,| ż )ak,nn zdarzenjem. W ]ak ei Wysokości)]

nie dotvczv

Powyższe ośWLadcżenie składam śWiadomy(a) iż na podstaw e art 233 § 1 Kodeksu karnego za podan e

nLeprawdy Lrb zaia]enie prawdy grozi kara pożbawienia Wo nośc

, Nieznanice, dnia 24.04 2017 loku 3"ńam, ,!bu,c,
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