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Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkrefnym prrypadku zastosowania,
naleLy wpisad "nie dotvcz.v".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest - okre5lid przynaleino5d
poszczegrilnych skladnik6w maj4tkowych dochod6w i zobowi4zaf do maj4tku
odrqbnego i maj4tku objgtego maHefsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienigZne.
6. W czgsci A oSwiadczenia zzwarte s4 informacje jawne, w czgSci B za;S informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomo5ci. 

I

czqsc A I

Ja,nthej podpisana - Danuta Maria Ekert z d. Cybulska

wodzona - 11.02.1954 roku w Mirfisku Mazowieckim

Dom Pomocy Spolecznej w K4tach 05- 332 Siennica - dyrektor

po zapoznariu sig z przepisami ustawy z rlnia 2i sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalrroSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216 ,

poz. 1584) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatolvym (Dz. U.22007 r.

Nr 142, poz. 1592 z p6in. zm.) zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam

wchodz4ce w sklad malzet'rskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej - nie dotyczy

- Stodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: - nie dotyczy

- papiery wartoSciowe: - nie dofyczy

- na kwotq:

fr.

nie dotyczy

l.Dom o powierzchni:

al t2O ffiZ, owartoSci: 165.00021 g.ful prawny: mal2enskawsp6lnoSd maj4tkowa,

b/ dom drewniany o powierzchni 80 m2 o wartoSci 9.000 zL - ldzialYz , rrrralhei.ska

wsp6lnoSi maj4tkowa, (a+b) wycena wlasna.



3. Gospodarstwo rolne:

rcdzajgospodarstwa: nie d,otyczy., powierzchnia: niedotyczy

o wartoSci; nie dotyczy

rodzajzabudowy: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

Ztego brtutuosi4gnglamwrokuubieglym przych6di doch6dwwysokoSci: nie dotyczy

4. Inne nienrchomoSci:

powierzchnia: al dziatka - 2550 m' /bud-rotnapodbudynkiern/

b/ dzialka - 2lB nf ' s6 n? (pod domem drewnianym .udzial %)

c/ dziahka - 890 m2 ri

o wartoSci: al 140.O00 zt bl 50.000 zl cl 90.000 zl

lrtul prawny: malzeriska wsp6lno$c maj4tkow4 (a+b+c)wycena wlasna.

ilr.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleLry podai liczbq i emitenta udzialow:

- nie dotyczy

udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy nrz l\yo udzialow w sp6lce: nie dotyczy

ztego t-/tufu osi4gnglam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie d,otyczy

rv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleLry podad Iiczbg i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowi4 pakiet wigkszy n1210% akcji w sp6lce: nie dotyczy

ztego q/n*u osi4gnglam w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotycry

V.
Nabytram (nabyl m6j malzonek,zwyl4czeniem mienia ptzynaleinego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skatbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytoriahego, ich mviqzkdw lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:
- nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalnost, gospodalcz42 (narezry poda6 formg prawna i przedmiot

dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie : nie dotyczy
- wsp6lrrie zirutymi osobami : nie dotyczy
Ztego tyrutu osi4gnglam w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy



2. Zaruqdzarrt dzialalnoSci4 gospo darcz4lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleiry podai fonng prawn? i przedmiot dzialalnoSci): nie dotyczy

- osobiScie : nie dofyczy
- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy
z tego tyrufu osi4gngiam w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

vII.
1. w sp6lkach handlolvych (nazw4 siedziba sp6tki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zan1du(od kiedy: nie dotyczy
- jestem cztronkiem rlaidy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dofyczy
zrego fJ.fufu osi4gnglam w roku ubieg$ry1 doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. W sp6ldnelniach: nie dotyczy
- jestem cztonkiem zaruydu (od kiedy): nie dotycry
- jestem czlonkiem rudy nadzorczej3 (od kiedy): nie dofyczy
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
zrego fjtulu osi4gngtram w roku ubieglym doch6d w wysokosii: nie dotyczy

3' w fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarcz4: nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarz4du(od kiedy): nie dotyczy-
- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
ztego b'futu osi4gnglam w roku ubiegtym dochod w wysokosii: nie dotyczy

\rIII.
Tnne dochody osi4gane zffiftuzatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej Iub zajg6,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkt2dego bAufu:
- doch6d zffiuluzatrudnienia - 79.774,04 ( marzeriska wsp6lnos 6maj4tkowa)

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 z-totych(w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleLry podai markg, model i rok produkcji):

- samesfo$d Citroen xara -rokprod.1999 - mali,enska wsp6lnosi maj4tkowa

X.
7obowiqzantapienigzns o waltoSci powyzej 10.000 zlolych,w tym zaciqgntgtekredyry
ipo?ryczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (rvobec kogo, * 

^uiuTiz 
ja6m-

zdaneriem, w jakiej wysokoSci): ,

cz4sc B

.L,'



PoryZsze oSwiadczenie skladam 6wiadomy(a), i|napodstawie aft.233 $ i Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolnosci.

K4ty dnia 27kwietnta 2016 roku 6b*v{l Ou#*
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skreSlio.t 
Nt. dotyczy dziatralnolcr wytw6rczej w rolnicfwie w zakr.esie produkcji roSlinnej

^ 
i zwierugcej, w formie i zakr.esie gospodarstwa rodzinnsgs.

' Nie dofyc zy r ad nadzor czy ch sp 6ldzi elrri mi e szkaniowych.


