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czlonka zarzqrltt pon'iatu, sckretarza pon'iatu, skarbnika polviatu, kieron,nika jednostki
organizacyjnej pon'iatu, osobl' zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4clzajqtego

po$'iatou'q osobq pra\i'nq oraz osoby wydaj4cej decl'zje administracljne x, imieniu star

Kqry dnia 28.04.2014 rok

Uwaga:
l. osoba skladaj4ca osn'iadczenie obolvi4zana jest do zgoclnego z prau'd4,
i zupelnego u'ypelnienia kaidej z rubryk.

starannego

2. Je'heli poszczeg6lne rubry'ki nie znajdujg n' konkretnlrm prz,)'padku zastosou,ania,
naleLy n,pisad "nie dotycz\"'.
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obou,i4zana jest okreSlid prz5'nale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkox'y,ch dochod6rr' i zobon,i4zar{ do maj4tl<u
odrgbnego i maj4tku objgtego maDeriskq rvsp6lnoSci4 maj4tkon'4.
4. OSn'iadczenie maj4tkon'e dotl'cz1' maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSn'iadczenie maj4tkot'e obejmuje r6wniei n'ierz1'telnosci pienigine.
6. \ / czg5ci A oSn'iadczenia zanyarte s4 informacje jalvne, lv czgsci B za5 infbrrnacje
niejarvne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSw,iadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja, nizej podpisana - Danuta Maria Ekert z d. Cybulska

urodzona - 11.02.1954 roku w Mirisku Mazol'ieckim

Dom Pomocy Spoleczncj n'Kqtach 05- 332 Siennica - dyrektor

po zapoznaniu siq z przepisami usta\ql z dnia 21 sie4tnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziaialnoSci gospodarczei przez. osobv pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. tJ. 22006 r. Nr 2i6,
poz. 1584) oraz Llslauy z dnia 5 czerlr,ca 1998 r. o sarnorzqdzie powiatowym (Dz. lJ.22001 r.
Nr 142. poz. 7592 z poZn. zm.) zgodnie z aal.25c tci ustau,v oSu,iadczam. ze posiadarn
wchodz4ce w sklad rnalzefiskiej u,sp6lnoSci maj4tkowej lub stanorvi4ce rn6j ma.f4tek odrEbny:
I.

Zasoby pienigZne:

- Srodlii pieniqZne zgromadzone w ra,alucie polskiej - nie dof1,cz1'

- Srodki pienig2ne zgromadzone w u'alucie obcej: - nie dotl'c4v

- papierl, u'artoSciou,e: - nie dotyczl'

nie dofvczv
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- na kq,otg:

II.

l.Dom o powierzclini:

a/ 120 ,rt, o u'artoSci: 120.000 zl ty'tui prarvnl.:

b/ donr dlewniany o pou'ierzchni 80 rnl o u-artoSci

wsp6lnoSi maj4tkorva

2. Mieszkanie o powierzchuri: nie dotyc4,t o war-toSci

ma]Zeriska rvspolnoSi maj 4tkor.r'a.

9.000 z1 - udzial Y, . rnallehska

- , t1'tLrl prawn\/ - nie dotl'cz1'



3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa; nie dotyczy., porvierzchnia: nic do$'c2.1'

o wartoSci; nie dofyczy

rod'zaj zabudorvy: nie dotl'czy

t1'tul prauny: nie dotyczy

Ztego ty'tulu osi4gnglam w roku ubieglym plzycli6d i doch6d vi,u'ysokoSci: nie

4. Inne nieruchomoSci:

pon-ierzchnia: al dziaLka - 2550 nt2 /bud-rolna pod budynkiem/

b/ dzialka - 218 m2 
n 86 m2 (pod doniem drermianym udzial

cl dztalka - 890 m2

o wartoSci: a/ 120.000 zl bl 47.000 zt c/ 90.000 zl

ty.tul prawny: malzet'rska wsp6lnosi maj4tkowa (a+b+c)

dotl,czy'

%)

III.
Posiadam udzialy u'sp6lkach handlouych - naleZy podai liczbg i emitenta udzial6u':

- nie dofyczl,

udzialy te stanou,i4 pakiet wiEkszy niir,10oh udzial6w rv sp6lce: nie dofl'cz1'

z' tego t1'tulu osiqgnglam w roku ubieglym dochod w uysokosci: nie dotyczl.

IV.
Posiadam akcje u' sp6lkach handlouych - naleZy poda6 liczbg i emitenta akcji: nie dotl.ca'
akcje te stanorvi4 pakiet wigkszy niL 10%o akcji s, sp6lce: nie dot5,cz;'

ztego tpulu osi4gnElanr u'roku ubiegiym doch6d w uysoko$ci: nie dofvczl'

\,'.
Nabylam (nabyt m6j mal2onek. zuyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa. innej paristu,owej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terltorialnego, ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prau,nej nastgpuj4ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
- nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalnoSc gospodarcza2 (nalezy podai fonnq prawn4 i przedmiot

dzialairroSci): nie dotl'cz1'

- osobiScie : nie dotyczy
- r,vsp6lnie z innymi osobami : nie dotlczl'
Z, tego t1'tulu osi4gnEiam w roku ubieglym przych6d i dochod rv wysoko$ci: nie dot5'czr'



2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarczE lub jestem przedstarvicielenr, pelnomocnikiem takicj
dzialalnoSci (naleZy podai fbnlg prawn4 i plzedrniot dzialalnoSci): nie dog'cz1:'

- osobiScie : nie dot-vczy
- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczl'

Z tego tl,tulu osiqgnglam u, roku ubieglyrn doch6d lv w)'sokoSci: nie dotyczl'

VII.
1 . W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spiriki): nie dot) czy

- jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy: nie dotyczy'
- jestem czlonl<iem rady nadzorcze.f (od kiedy): nie dofyc4'
- iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczl'
Ztego tt'tulu osi4gnglam w roku ubiegtym dochod w wysolioSci: nie dotl.cza

2. W sp6ldzielniach: nie dotycz.l'
- jestem czlonkiem z.at'z4du (od kiedy): nie dot-vczy
-.iesten czlontrqiem radl' nadzorcze.i' (od kiedy): nie dofyczl,
- jestern czlonkiem kornis-ji reu,izyjnej (od kiedi,): nic dotvczl"
Z tego t1'tulu osi4gnqlan-r rv roku ubieglyni doch6d w r.lysokoSci: nie dotl'cz1'

3. W fundacjach pror,r,adz4cych dzialalno6i gospodarcz4: nie dog'cz1'
- jestern czionkiern zarz4du (od kiedy): nie dofyczy'
-iestem czlonkienr rady nadzorczej (od kiedy): nie dot1.cz1'
-iestern czlonkiem kontisiirewizljnej (od kiedl'): nie dotl'c21,
Z.Iego tltlllu osi4gnglam w roku ubiegll'm dochod r,r, u1'sokoSci: nie dof.vczl'

VIII.
Inne dochodl, osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innei dzialalno(ci zarobkoll'e.i lub zajq(,
z podanier-n kwot uzyskin'anych zkaidego tytuiu:
- doch6d z tfulu zatrudnienia - 74.917.33 ( rnalzefska wsp6lnoSc maj4tkorva)

IX.
Skladniki rnienia ruchomego o wartoSci pou.yzej
mechanicznych nale2y podai markq, model i rok

I 0.000 zlotych (u, przypadku pojazdow
produkcji):

- samoch6d Citroen Xara - rok prod.1999 - malZeriska u'sp6lnoSi rraj4tkor.r'a

X.
Zobori4zania pienigzre o rvaftoSci por.ryZej 10.000 zlotych. \\ 1)'rr zaciEgnigte kred-vt-v*

i po2yczki oraz \varunki, na iakich zostaly udzielone (r,r,obec kogo. u' zwi4zku z jakirn
zdarzeniem" r,l j akiej u'ysokoSci) :

- SKOK im.Ii.Stefczyka O/Mirisk Mazou'iecki - kredyt hipoteczny
Stan zadluZenia na 31.12.2014t' - 17.798.13 zI (malzet'rska u'sp6lnoii majqtkou,a)



czqsc B

Al,, !o,&
I(4ty dnia 28 ku.ietnia 2014 roku

-

' Nier,4aSciwe skleSlii.
2 rr' 1 ,' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie proclukcji ro5linnej

^ i zmvterzEcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyc zy rud nadzor czy ch sp6tdzielni mieszkaniowych.


