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Nowe Miasto, dnia 20 kwietnia 2017 roku 

UWAGA: 
1. 	 Osoba skladajllca oswiadczenie obowi~na jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupeluego wypelnienia 

kazdej z rubryk. 
2. 	 Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujll w konkretnyrn przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy". 
3. 	 Osoba skladajllca oswiadczenie obowi~a jest okreslic przynaleZnosc poszczeg61nych skladnik6w 

rnajlltkowych, dochod6w i zobowi~it do rnajlltku odr\lbnego i rnaj~tku obj\ltego rnal.ienskll wsp6lnosci~ 
rnaj~tkow~. 

4. 	 Oswiadczenie rnaj~tkowe dotyczy rnaj~tku w kraju i za granic~. 
5. 	 Oswiadczenie rnaj~tkowe obejrnuje r6wniez wierzytelnosci pieni\lZne. 
6. 	 W cZ\lsci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cZ\lsci B zas informacje niejawne dotycz~ce adresu 

zarnieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz rniejsca polozenia nieruchornosci. 

CZF;SC A 

Ja, nizej podpisany(a), JANUSZ SYL WESTER PROKOPCZYK rod. PROKOPCZYK 
(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 09 czerwca 1962 r. w Nowym Dworze Mazowieckim 

Gminny Osrodek Kultury, 09-120 Nowe Miasto - Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury 
(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej przez osoby pelni~ce 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, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Oz. 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 oswiadczam, :i.e posiadam wchodz~ce w sklad malZenskiej wspolnosci 

maj~tkowej lub stanowi~ce moj maj~tek odrQbny: 

I. Zasoby pieni~zne: 
srodki pieniyZne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy 

-	 srodki pieniyZne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 
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- ,

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 
....•............•.......................•...•••..•.....••..••........•...•...•.....••....•.......•...••....••... 

• .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 ..................................................................................... " .......... " .................................................. ,. ................................. . 


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..................................................................................................... " ................................................................................. ..
~ 

........................................................ na kwoty: ............................................ 

II. 
1. Dom 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 wartosci: 150.000,-zl tytul prawny: 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 52 m2, 0 wartosci: 150.000,-zl tytul prawny: wlasnosc 

3. Gospodarstwo roIne: rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: ............... .. 


o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: .................................... . 


tytul prawny: ............................................................................................... . 


Z tego tytulu osi,!gn,!lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ............ . 


4. Inne nieruchomosci: powierzchnia: nie dotyczy 
o wartosci: .................................................................................................. . 


tytul prawny: ............................................................................................... . 


III. 
Posiadam udzialy w sp61kach handlowych - nale:zy podac liczby i emitenta udzial6w: nie dotyczy 

udzialy te stanowi,! pakiet wiykszy niz 10% udzial6w w sp61ce: ....................................... . 


Z tego tyturu osi,!gn,!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. . 


IV. 
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta akcji: nie dotyczy 

akcje te stano wi,! pakiet wiykszy niz 10% akcji w sp6lce: ................................................ 


Z tego tytulu osi,!gn,!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. . 


V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl,!czeniem mienia przynaleZilego do jego maj'!tku 

odrybnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz,!du 

terytorialnego, ich zwi¥k6w lub od komunalnej osoby prawnej nastypuj,!ce mienie, kt6re 

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo: 

nie dotyczy 
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VI. 
1. Prowadzy dzialalnosc gospodarczq[2] (naleZy podac form~ prawnCl i przedmiot dzialalnosci): 
nie dotyczy 

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

- wsp61nie z innymi osobarni ............................................................................. . 

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


2. Zarzqdzarn dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (naleZy podac form~ prawnCl i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 
- osobiscie..................................................................................................... I 

'}" . b .- wspo nle z Innyml oso amI ............................................................................. . 
 I 

Z tego tytuiu osiqgnqlem(ylarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. . 
 I 

VII. I 
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy 

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


I 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... . 


I 
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...................................................... . i 


I 
Z tego tytulu osiqgnqlem(ylarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. . 


I 
2. W sp61dzielniach: nie dotyczy i 

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


I 
..................... ...... ................................. ............................................................... ,~ ~ 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej[3) (od kiedy): ........................................................., 


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


Z tego tytulu osiqgnqlem(ylarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. . 


3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: nie dotyczy 

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


........ "" •••••• , •••••.•• ..• ,. •.•• e.~ ......................... ............................................................. .
~ 

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


Z tego tytulu osiG!gnG!lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. . 


VIII. Inne dochody osiG!gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajyc, z 

podaniem kwot uzyskiwanych z kai:dego tytulu: 

- z tytulu zatrudnienia - 51.315,88 zl 

- umowa zlecenie - 11.432,00 zl 

IX. Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w 

mechanicznych naieZy podac mark«, model i rok produkcji): Opel Corsa rok prod. 2009 

X. ZobowiG!Zania pieniyzne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciG!gniyte kredyty i 

pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi~ku z jakim zdarzeniem, w 

jakiej wysokosci): kredyt samochodowy - 20.000,-zl- PKO BP 
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