
URZl\D GIAINY 
w 	Nowym Miescie 

Wpl,..... dnkl...H.~CZI! 

Nrf!J.GJ.~.1.lA.J..li2 NIE MAJ~TKOWE 


osoby zarzC\dHjC\Gej i Gz'onka organ" zarzC\dzajctGego gminnC\ 96GbC\ pFawnC\ 
GFail osoby wydajC\cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta1 

NOWE MIASTO, dnia 28 KWIETNIA 2016 r. 
(mleJscowo~(;) 

Uwaga: 

1. 	Osoba skladajetca oswiadczenie obowietzana jest do zgodnego z prawdet, starannego i zupetnego 
wypetnienia kaidej z rubryk. 

2. 	 Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujet w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac 
"nie dotyczy". 

3. 	 Osoba sktadajetca oswiadczenie obowietzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych 
skladnik6w majettkowych, dochod6w i zobowietzan do majettku odr9bnego i majettku obj9tego 
mati:ensket wsp61nosciet majettkowet. 

4. 	Oswiadczenie majettkowe dotyczy majettku w kraju i za graniCC\. 
5. 	 Oswiadczenie majettkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni9ine. 
6. 	W cz.,sci A oswiadczenia zawarte set informacje jawne, w cZ9sci B zas inforrnacje niejawne 

dotyczetce adresu zamieszkania sktadajetcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia 
nieruchomosci. 

CZE;SC A 

Ja, niiej podpisany(a), MONIKA lANETA TEPNER ....................................................................................... . 

(imiona i nazwisko Ofaz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 04.09.1981 R. ...................................................... w PlONSKU ................................................... . 


GMINNY OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ W NOWYM MIESCIE ............................................................ . 


INSPEKTOR DS. SWIADCZEN RODZINNYCH I FUNDUSZU ALiMENTACYJNEGO ................................... .. 


• • • • •• • •• •• • • •• • • " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t~ 

(mlejsce zalrudnienia. slanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si'll z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej 
przez osoby petni,,!ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 
r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. 0 samorz,,!dzie 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. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy o5wiadczam, 1e posiadam 
wchodz"!ce w sktad matzeriskiej wspolnosci maj"!tkowej lub stanowi,,!ce moj maj"!tek odr'llbny: 

I. 

Zasoby pieni~zne: 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 12.800,00 zi ................................................................... .. 


- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY .................................................................. .. 


- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY ............................................................................................................. . 


na kwot~ ........................................................................... 




II. 
21. Dom 0 powierzchni: NIE DOTYCZY ........ m , 0 wartosci: ........................... tytut prawny: 


2. Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZY 	 m 2, 0 wartosci: .. tyM prawny: .. 

3. 	Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY .............. , powierzchnia: ................................................................ . 

o wartosci: .................................................................................................................................................... . 


rodzaj zabudowy: ........................................................................................ , ....... , ............................. , .......... . 


tytu. prawny: .................................................................................................................................. , .............. . 


Z tego tytu.u osi~gn"em(~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ...................................... . 


4. 	Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: NIE DOTYCZY ...................................................................................................................... .. 

o wartosci: ......................................................................................................................................... 


tytu. prawny: ................................................................................................................................................. . 


III. 

Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych - naleiy poda6 liczb~ i emitenta udziat6w: 


NIE DOTYCZY ................................................................................................................................................... . 


udziaty te stanowi~ pakiet wi~kszy nit 10% udziat6w w sp6tce: ................................................................ .. 


Z tego tytutu osi~gn"em(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ......................................................... .. 


IV. 
Posiadam akcje w sp6.kach handlowych - naleiy poda6 liczb~ i emitenta akcji: 


NIE DOTYCZY ................................................................................................................................................... . 


akcje te stanowi~ pakiet wi~kszy nii 10% akcji w sp6tce: 

Z tego tytutu osi~gnq.em(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: 

V. 
Nabyfem(am) (nabyt m6j mationek, z wy.~czeniem mienia przynaleinego do jego maj~tku odr~bnego) 

od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub 

od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlega.o zbyciu w drodze przetargu - naleiy 

poda6 opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY ............................................................................. . 



VI. 
1. 	 Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): 

NIE DOTYCZY ............................................................................................................................................. .. 

- osobiscie .................................................................................................................................................... . 


- wsp61nie z innymi osobami ........................................................................................................................ . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ..................................... 


2. 	Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 

(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): NIE DOTYCZY ....................................................... . 


- osobiscie ..................................................................................................................................................... 


- wsp61nie z innymi osobami ......................................................................................................................... 


Z tego tytu.u osiqgnq.em(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................... . 


........................................................................................................................................................................ I 


VII. 

1. 	W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOTYCZY ............................................................. .. 


- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ........................................................................................................ . 


- jestem cz.onkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................................................................................... . 


- jestem cz.onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......................................................................................... . 


Z tego tyMu osiqgnq.em(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...................................................... . 


2. 	 W sp61dzielniach: NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ....... , ............................................................................................... .. 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .......................................................................................... . 


- jestem czlonkiem kom;sji rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................................... 


Z tego tyMu osiqgnq.em(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ...................................................... . 


....................................................................................................................................................~\ .. 


~'\ 




3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq: NIE DOTYCZY 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ........................................................................................................ . 


- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........................................................................................... . 


- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................................... 


Z tego tyMu osiqgn;¥em(~am) w roku ubieg~m doch6d w wysokosci: ...................................................... . 


VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z kazdego tytutu: ZATRUDNIENIE W GOPS NOWE MIASTO BRUTTO - 37.676,82 ZL...... . 

DOCHODY Z TYTUlU PElNIENIA OBOWII\ZKOW SPOlECZNYCH I OBYWATELSKICH - 700,00 Zl ..... . 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

nalezy podac mark~, model i rok produkcji): HYUNDAIIX 20 2013 R. - ZAKUPIONY ZA 56.000,00 Zl ......... 

X. 
Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz 

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

KREDYT NA ZAKUP SAMOCHODU W SANTANDER CONSUMER BANK NR Zl1oo1/5152/05/KS 

OKRES KREDYTOWANIA OD 31.01.2014 R. DO 17.01.2015 R. SALDO ZDlUZENIA 4.434,78 Zt. ............ . 


