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OSwIADCZENIE
czlonka zarz1drr powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki

organizacyjnej powiatu, osoby zarz4dzaj4cej i czlonk4 organu zarz1dzaj4cego
powiatow4 osob4 prawne oraz osoby wydaj4cej decyzje adpinistracyjne w imieniu sfar

Uwaga:

Kafy dnia 28.04.2015 rok

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannbgo
i zupelnego rvypelnienia kaZdej z rubryk.
2, Jeieli poszczegrflne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowarnia,
nale2y wpisad "nie dotyczv".
3. osoba skladaj4ca oswi jest okreslid pzynaleinpsd
poszczeg6lnych skladnik6vr rfw i zobowi4zarfl do maj4fku
odrgbnego i maj4tku objgtego maj4tkow4.
4. oswiadczenie mai4tkowe dotyczy mai4tku w kraju i za granic4.
5. oswiadczenie maj4tkowe obejmuje rrfwniei wierzytelnosci pienigine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawnel w czgsci B zas inlbrmapje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie orilz miejica
poloienia nieruchomoSci.

czqsc A
Ja,nt2ej podpisana - Danutzr Maria Ekert z d. Cybulska

urodzona 11.02.1954 roku w Mirflsku Mazowieckim

Dom Pomocy spolecznej vy K4tach 05- 332 siennica - dvrektor

po zapoznariu sig z przepisarnLi ustawy z dnta21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzel-ria
dzialalnoSci gospodarczej prz<>z osoby pelni4ce funkcje publiczne ( bz. U. 22006 r. Nr 216 .
poz; 1584) oraz ustawy z dnia 1i czerwca 1998 r. o sirmorz4dzie powiatowym (Dz. rJ. :z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z p5in. z;m.) zgodnie z afi. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadhm
wc.hodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stariowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

Z;asob! pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzcrne w walucie polskiej

- rirodki pienigzne zgromadzcrne w walucie obcej:

- papiery wafioSciowe: - niie dotyczy

- na kwotg: - nie dotyczy

il.
1.D,om o powierzchni:

al 120 tt?, o wartoSci: 160,000 zl tytul prawny:

b/ dom drewniany o powierzr;hni 80 m2 o wartoSci

wsp6lnoSi maj4tkowa, (a+b) vrycena wlasna.

prawny - nie dotczy

- nie dotyczy

- nie dotycry

malzenslia wsp6lnoSi maj4tkowa,

9.000 zN - udziztYz , malzefuska

z. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartoSci



3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: nie dotycry., powierzchnia:

o wartoSci; nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotycry

tytul prawny: nie dotycz,y

nie dgtyczy

ztego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym przych6d i doch6p w wysokosci: nie

4.Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: a/ dzialka - 2550m' /bud-rolnapod budynkiem/

utdzialka - 218m2* 86 m2 (poddomerndrewnLianym udzial %)
cl dzialka - 890 m2

o wartoSci: al 140.000:* b/ 50.000 zl cl 90.000 zl

tytul prawny : malzeriska'wsp6lnosd maj 4tkowa, (a+b+c)wycena wlasna.

ur.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naIe2y podad liczbp i emitenta udzial6w:

- nie dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nz l0% udzial6w w sp6trce: nie dotyczy

Ztego tytutu osi4gnglam w rolku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotycry

IV.
Posiadarn akcje w sp6lkach handlowych - nalely poda6 liczbqi emitenta akcji: nie dotyczyr
akcje te stanowiQ pakiet wigkszy nlz 70% akcji w sp6lce: nie dotyczy

ztego tytutru osi4gnglam w rolcu ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabylam (nabyl m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia przynalainego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnoj, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lrub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kg5re
podlegalo zbyciu w drodze przetargl - nale|y podad opis mienia i dutg nabycia, od icogo:- nie dotyczy

w.
1. Prowadz:Q dzialalnos( gospodarczf @alezy poda6 for-9 prawna i przedmiot

dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie : nie dotyczy
- wspolrrie z innymi osobami : nie dotyczy
z tego tytuhr osi4gnglam w rolku ubieglym przych6cl i doch6d w wysokosci: nie

dotybry



2. ZarzTdzan dzialalnoSci4 gospodarcz4lub jesternLprzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dz;ialalnoSci (nalezy podai fc,rmg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie : nie dotycry
- wspolniie z innymi osobarni: nie dotycry

'z tego tytulu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dofyczy

Yil.
1, W sp6lkach handlolvych (nazwa, siedziba spolki): nie dotycry

- jestem czlonkiem zarz1du (od kiedy: nie doty'cry
- jestem czlonkiem rady.nadzorczej (od_kl.ay), nie dotycry
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
z tego tyfulu osi4gnglam vr roku ubieglym doch,6d w wysokosci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: nie dortyc4y

VIII.

dotyczy

dofyczy

ktne dochody osi4gane zffifutzatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarolbkolvej lub zajg6,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkuhdego Qrtulu:
- doch6d ztyfriLu zatrudnienia - 77.997,2g ( malzeriska wsp6lnosi maj4tkpwa)

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych(w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podai rnarkq, model i rok produkcji):

- samoch6d cihoen Xara - rok prod.1999 - malzenska wsp6lnos6 maj4tkowa

X.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zacrqgnr,Etekredyty
ipozyczlct oraz warunki, naja"Lich zostatry udzielone (wobec kog r, * r*iE ti, z jakim'
zdarueriem, w j akiej wysokoSci) :

- sKoK im.F.Stefczyka o/Mitisk Mazowiecki - kredyt hipoteczny
Stanzadluhenia na 31.12.2014r - 12.771,87 zl (rnalzeriska wsp6lnoS6 maj4tkowa).
- DPS w K4tach - po2yczkaz funduszu socjalnego
Stan zadluheria na 31.12.2014r - 8.120,00 zt(matzehskawsp rlnoSimaj{tkowa)



zakresie produkcji

K4ty dnia 28 kwietnia 2015 roku
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' Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolrrictwie w

" 
i.zwierugcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Ni e d o tyc zy t ad nadzorczy ch sp 6 ldzielni mie szkaniolvych.

roSlinnej


