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OlIW1.l1y ZENIE MAJI\TKOWE 

wOjtarz.a6ttPGy W9jta, sekretan3 gminy, skaf'bnika !!Imlny, kI9rownika-j&dJ\06t~ 


o6oby zan:<tc:i2:aj<tGej i Gzlonka oFgan~ zarz<td~n<t 96Gb.. prawn" 

~ osoby wydajetceJ decyzje admin istracyjne w imleniu w6jta ' 


Nowe MIASTO, dnia 29 KWIETNIA 2021 r. 
(mklJ.cowo.ej 

Uwaga: 

1. 	Osoba sktadaj<tca oswiadczenie obowi"zana jest do zgodnego z prawd,\, starannego i zup~nego 
wyp~n ienia katdej z rubryk. 

2. 	Jehli poszczeg61ne rubrykl nie znajduj" w konkretnym przypadku zastosowania , naleZy" wpisac 
"nie dotyczy". 

3. 	Osoba skladaj"ca oswiadczenie obowictzana jest okres lic przynaiei:nosc poszczeg61nych 
sktadnik6w maj<ttkowych, dochod6w i zobowi<tzari do maj "tku odr~bnego i maj<!tku obj~tego 
matzensk" wsp6lnosci.. maji\tkowi\. 

4. 	Oswiadczenie maj<tlkowe dotyczy maj<ttku w kraju i za g ran jc~ . 
5. 	Otwiadczenie maj<ttkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoscl pjeni~tne . 
6. 	W cz, sci A oSwiadczenia zawarte set informacje jawne, w cz'tsci B zas informacje meJawne 

dotycz<\ce adresu zamieszkania sktadaj<tcego oswiadczenie o raz miejsca pototenia 
nieruchomosci. 

cz~$C A 

Ja, nizej podpisany{a). MONIKA ZANETA OZIELtNSKA TEPNER .. .............................................................. . 

jlll'llOl1a I fIUW!s~o 0f'3l. NoZwlU,o ,oo;lowe) 

urodzony(a) 04.09.1981 R. ............ , .............. " .. " ..... .......... w PtONSKU ... ..... .. ........... .. . 


GMINNY OSRODEK POMOCY SPOlECZNEJ W NOWYM MIESCIE ... .. ... .... . ... .. .. .... .. . 


INSPEKTOR DS. SWIADCZEN RODZINNYCH I FUNDUSZU AliMENTACYJNEGO .. .. ...... .. ....... .. ....... ... . 


po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnle 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej 
przez osoby pelni~ce funkcje publiczne (Dz . U. Nr 106, poz 679, z 1998 r. Nr 113, poz, 715 i Nr 162, poz, 11 26, 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 
marC8 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 11 3, poz_ 984, Nr 153, poz . 1271 i Nr 21 4, poz. 1806), zgodnie Z art. 24h lej ustawy oswiadczam, 1e posiadam 
wchodzace w sklad mali:eflskjej wsp6lno$ci majalkOwej lub stanowi!we moj maj~tek odr'i!bny: 

Zasoby pieni~i::ne: 

- srodki pieni~tne zgromadzone w walucie pOlskiej: 7 657.36 zl ...... .. .. .. ............. .. .. ... .... .... ............. ......... " .. .. 


- srod ki pieni~i.ne zgromadzone w walucie obcej: NIE OOTYCZY ..... . 

- papiery wartosciowe: NIE OOTYCZY ,. 

na I<wot~ 

http:pieni~i.ne
http:mklJ.cowo.ej


II. 

1. 	 Dom 0 powierz.chnL 166.37 mZ, 0 V'lSrtoSci: 350 000,00 tytul prawny: \lVSP6tWtASNOSC 

2. Mieszkanle 0 powferz.chni: NIE DOTYCZY m?, 0 warto.sci: 	 , , tyll.ll prawny:H-"' 

3. 	Gospodarstwo mIne: 

rodz:aj gospodarsiwa: NIE DOTYClY. , POwl-efZchnia: , . 

o wartosci: 


rodzaj z.abudowy. 


tytt,!! prawny: 


z tego tytutu O$Il!ignqlerrl(~pl} w roku ubieglym przychOd j dochOd W\Alysokosci: 


4. 	 Inne nleruchomosci: 

powierzchnia: 1059 m7 _ 

o wartoScr 21 180,00 (NA DZIAtCE BUDYNEK Z PUNKTU 1)" 


Iyilll prawny WSPQUNtASNO$C 


III. 

Pcsiadam udzialy w sp61kach handlowych - nalelY Doda¢ liczb~ j emitenta U(lziaI6w: 


NIE DOTYCZY,. 

udztaty te stanowi~ pakiel wi<;-kszy niz 10% udzial6w \II sp6lce. , 

Z tego tytulu OSia:goqlem(t;'Iam) w roku ublegiym docn6d w \vysokoSci: 

IV, 

Posiadam akcje w sp6lkach hand!ov.'}'ch - nale::y podac jjczb~ j emltenia akcjJ: 


NIEDOTYCZY 

akcje Ie stanow~ pak!e! wiekszy nil: 10% akqi w sp6lce: 

Z tego tytuftJ osja_gnqlem{~aml w roku t,;bieg~m dochOd w wysckoSci: 

V, 

Nabylem(am) (nabyl m6j maltonek, z wylEjczemem mienis przynaleznego do lego maj~tku odn;bnego) 


od Skarbu Panstwa, innej pansl'tlowej osoby praw1ej. jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi<;lzk6w lub 


ad komunalnej osoby -prawnej nast'ipujqce mien ie, kt6re podlegaJo Zbyciu w drodze p-rzetargu - nalety 


podac opiS mierja i dal~ r:abycia. od kogo: NIE OOTYCZV , ,n""" "._, 



VI. 
1. 	 Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq2 (naleiy podac formE: prawn~ i przedmiot dziatalnoSci): 

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

- osobiscie 

- wsp61nie z innymi osobami 

Z lego ty tulu osiqgn~lem(~am) w roku ubiegtym przych6d i dach6d w wysokoSci: .... .......... . . 


2. 	ZarzCldzam dZla{alnosciq gospodarczCl lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci 
(nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziala lnosci): NIE DOTYCZY ... ......... . 

- osobiscie 


- wsp6lnie z innymi asobami 


Z tego tylulu osiqgnqlem(~m) w roku ubieg~m doch6d w wysokoSci: 

VII. 

1. 	W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOTYCZY, . . 

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

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy): 

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (00 kiedy): . 

Z lego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym dochOd w wysokosci: 

2. W sp6ldz ielniach: NIE DOTYCZY 

• jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): 

• jeslem czlonkiem rady nadzorczej3 (ad kiedy): 

· jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): . 


Z lego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci : ..... _.......... ...... .. ....... ..... ... .. . 




3 W fundacjach prowadz.qcych dziaralnosc gospodarczq: NIE DOTYCZY 

~ jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy}: .... 

- ;estem ClmnfMffi real' n3dzorczej (od kiedy): 

• jestem czlonkiem kOMisji rewayjnej (ad kiedy): 

Z tego tytulu oSi<;jgfl41.lem{t?fam) w roku ubiegl"lm dochba w WYSOkOSCL ." 

VIII. 

IMe dO:::hody oSJqgane z. ty!ulu zatrUdnienla lub innsj dzialalno~\ zarobkowej lub zajlic, z podaniem kwot 


uzysklwanych z kazdego tytvlu; ZA TRUDN1ENIE W GOPS NOWE MIASTO - 62 817,31 Zt .. 

DOCHODY Z TYTUtu PEtNlENIA OBOWI!\ZKGW SPOtECZNYCH I OBYVIIATElSKICH - 560,00 Zl, 

IX, 

Skladmki mienia ruchomego 0 wartosci powyi:ej 10.000 ztotych (w przypadku p0j3zd6w rrechanicznych 


nalezy podat ma(k~) model i (ok produkcji)' 

HYUNOAlIX 20 2013 R. " 

PUNOT EVO 2010 R. - WSPGt\NtASNOSC MAtZENSKA 

X, 
Zobowlqzania pieni~ine 0 wartosci pov;yzej 10,000 zlotyCh, VI tyrr, zaC!qgn~te kfedyty ! pozyczki oraz 

warunki, na ja/(;ich ZOS!taty udzie!one (wobec kogo. W zwi~zku z. Jakim z'darzeniem w jaklej vvySOKQSCI) 

KREOYT GOTOWKOWY NA BUDOW~ DDMU W DEUTSCHE BANK NR CFK\18 ' 4684 OKRES 

KREDYTOWANIA 0018.072018 R. DO 29 07.2024 R. SALDO ZDWZENIA 71850.65 ZL , 

http:71850.65

