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OSWIADCZENIE MAJf\ TKOWE 

'!.aJitwsti . , 	 . 
969b)' zarzitdzajitGej i GZwnka 9rganu zaFZitdzajitGeg9 gminnit 969Dit PFawnit 

9FaZ osoby wydaJitcej decyzje adminislracyjne w Imienlu w6Jta1 

NOWE MIASTO, dnia 24 KWIETNIA 2018 r. 
(mleJ_oSC) 

Uwaga: 

1. 	Osoba sktadajetca oswiadczenie obowietzana jest do zgodnego z prawdet. starannego i zupetnego 
wypetnienia kazdej z rubryk. 

2. 	Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujet w konkretnym przypadku zastosowania. nalety wpisac 
"nie dotyczy·'. 

3. 	Osoba sktadajetca oswiadczenie obowietzana jest okrealic przynaleznosc poszczeg61nych 
sktadnik6w majettkowych, dochod6w i zobowietzan do majettku odrQbnego i majettku objQtego 
matZensket wsp61nosciit majittkowet. 

4. 	Oswiadczenie majittkowe dotyczy majettku w kraju i za granicet. 
5. 	 Oswiadczenie majettkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniQzne. 
6. 	W cZQSci A oSwiadczenia zawarte Set informacje jawne, w cZQsci B zas informacje niejawne 

dotycZctce adresu zamieszkania sktadajetcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia 
nieruchomosci. 

CZ~SC A 

Ja, nizej podpisany(a), MONlKA ZANETA DZIELINSKA TEPNER ................................................................. . 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 04.09.1981 R. ...................................................... w Pt.ONSKU ................................................... . 


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


INSPEKTOR OS. SWIADCZEN RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO .................................... . 


.. ..... ... . , .............................................. " .. '(mi~sc~'zairud~leriia:SiaiiOwlsko iut; iU~kclai ...................... '" .................................... , 


po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej 
przez osoby pemil:lce funkcje publiczne (Oz. 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, paz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. 0 samorzl:ldzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam 
wchodzl:lce w sklad matzeriskiej wspolnosci majl:ltkowej lub stanowil:lce m6j majl:ltek odr~bny: 

I. 

Zasoby pienj~zne: 

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: NIE DOTYCZV ............................................................... .. 


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


- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZV ............................................................................................................ .. 


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




II. 

1. 	 Dom 0 powierzchni: NIE DOTYCZY........ m 2, 0 wartosci: ........................... tytuf prawny: 


2. 	Mieszkanie 0 powierzchni: NIE DOTYCZY m2
, 0 wartosci: ., tytuf prawny: .. 

3. 	Gospodarstwo rolne: 

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

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


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


tytuf prawny: .................................... , ........................................................................................................... .. 


Z tego tytufu osiCi.\gnCi.\fem(f#am) w roku ubiegfym przych6d i dochOd w wysokosci: ...................................... . 


4. 	Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: 1059 m2 
- ............................................................................................................................... . 


o wartosci: 10.590,00 ....................................................................................................................... .. 


tytuf prawny: WSPOtWtASNOSC .............................................................................................................. .. 


III. 

Posiadam udziafy w sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziah~w: 


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


udziafy te stanowiCi.\ pakiet wi~kszy niz 10% udziaf6w w sp6k:e: .................................................................. 


Z tego tytufu osiCi.\gnCi.\.em(~am) w roku ubiegfym dochOd w wysokosci: .......................................................... . 


IV. 

Posiadam akcje w sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: 


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


akcje te stanowiCi.\ pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp6fce: 

Z tego tytufu osiCi.\gnCi.\.em(f#am) w roku ubiegfym dochOd w wysokosci: 

V. 
Nabyfem(am) (naby. m6j matzonek, z wyfCi.\czeniem mienia przynaletnego do jego majCi.\tku odr~bnego) 

od Skarbu Par'lstwa, innej par'lstwowej osoby prawnej, jednostek samofZCi.\du terytorialnego, ich zwiCi.\zk6w lub 

od komunalnej osoby prawnej nast~pujCi.\ce mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy 

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



VI. 
1. 	Prowadz~ dziafalnosc gospodarCzCl2 (naleiy podac form~ prawnCl i przedmiot dziafalnosci): 

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

- osobiScie .................................................................................................................................................... . 


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


Z tego tytutu osiClgnCltem(~am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .................................... . 


2. 	ZarzCldzam dziatalnosciCl gospodarczCl lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci 
(naleiy podac form~ prawnCl i przedmiot dziatalnosci): NIE DOTYCZY ....................................................... . 

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

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


Z tego tytutu osiClgnsttem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ...................................................... . 


VII. 

1. 	W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spcnki): NIE DOTYCZY ........ ....................................................... 


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


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


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


Z tego tytutu osiClgnsttem(~m) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ...................................................... . 


2. 	W spcndzielniach: NIE DOTYCZY 

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


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


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


Z tego tytutu osiClgnCltem(~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 tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ...................................................... . 


VIII. 
Inne dochody osiqgane z tyturu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajfilc, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z kazdego tyturu: ZATRUDNIENIE W GOPS NOWE MIASTO - BRUTTO - 55.125,34 Zl ..... 

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

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

X. 
Zobowiqzania pienifilzne 0 wartosci powyzej 10.000 zrotych, w tym zaciqgnifilte kredyty i pozyczki oraz 

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

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


