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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE 

wOjta...zasbWcy w6jta,..sekretarza gmi~y, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 
osoby-zarzildzajqcej teoonk-a4rganu zarlqdzaMcegO-gminnq-osobq prawm.rurar~ 

decyzjeadministr acyjnew1mteniu wQjta1 

Nowe Miasto, dnia 23.04.2018 r. 
(miejscowosc) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba skfadaj<tca oswiadczenie obowi<tzana jest do zgodnego z prawd<t, starannego i zupefnego wypefnienia 

kaidej z rubryk. 
2. 	 Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajduj<t w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy". 
3. 	 Osoba skfadaj<tca oswiadczenie obowi<tzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych skfadnik6w 

maj<ttkowych, dochod6w i zobowi<tzari do maj<ttku odr~bnego i maj<ttku obj~tego mafierisk<t wsp6lnosci<t 
maj<ttkow<t. 

4. 	 Oswiadczenie maj<ttkowe dotyczy maj<ttku w kraju i za granic<t. 
S. 	 Oswiadczenie maj<ttkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. 	 W cz~sci A oswiadczenia zawarte Set informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotycz<tce adresu 

zamieszkania skfadaj<tcego oswiadczenie oraz miejsca pofoienia nieruchomosci. 

CZI;SCA 

Ja, niiej podpisany{a), JAN SYLWESTER PROKOPCZYK rod. PROKOPCZYK 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe) 

Urodzony 09 czerwca 1962r. w Nowym Dworze Mazowieckim 

Gminny Osrodek Kuitury ; 09-120 Nowe Miasto - Dyrektor Gminnego Osrodka Kuitury 
(miej5ce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci 
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. pOZ. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matienskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiClce moj 
majqtek odr~bny: 

I. 


Zasoby pieni/iine: 

- srodki pieni/iine zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy 


- srodki pieni/iine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

................................................. na kwot/i: ................................................................................................. . 




II. 
21. Dom 0 powierzchni: n;e dotyczy m , 0 wartosci: 150.000 zl tytui prawny: 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 52 m2 
, 0 wartosci: 150.000 zl tytui prawny: wlosnosc 

3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: n;e dotyczy , powierzchnia: ............................ . 

o wartosci: ............................... rodzaj zabudowy: ............................................... tytut prawny: 

................................................... z tego tytuiu osiqgnqiem(~iam) w roku ubiegiym przychod i doc hod w 

wysokosci: .............................. .. 


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


III. 
Posiadam udziaiy w spotkach handlowych nalezy podac liczbEi i emitenta udziatow: nie dotyczy 
............................................................... udziaiy te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udziaiow w spoke: 
.................................................. Z tego tytuiu osiqgnqiem{Eiiam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: 

IV. 

Posiadam akcje w spotkach handlowych - naleiy podac liczbEi i emitenta akcji: nie dotyczy 


akcje te stanowiq pakiet wiEikszy nii 10% akcji w spoke: 

Z tego tytuiu osiqgnqiem{Eiiam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .................................................. .. 


V. 
Nabytem(am) (nabyt moj mationek, z wyiqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, ktore podlegato 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: 
niedotyczy 

VI. 
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq2 (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy 



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


- wspolnie z innymi osobami .................................................................................................................. .. 


Z tego tytufu osiqgnqtem(tifam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci: ................................ .. 

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci 
(nalezy podac formti prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy 

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

- wspolnie z innymi osobami ................................................................................................................... .. 


Z tego tytutu osiqgnqtem(titam) w roku ubiegfym dochOd w wysokosci: ................................................. . 


VII. 
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy 


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


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


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


Z tego tytutu osiqgnqtem(titam) w roku ubiegfym dochOd w wysokosci: ................................................ .. 


2. W spotdzielniach: nie dotyczy 

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


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


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


Z tego tytutu osiqgnqtem(titam) w roku ubiegfym dochOd 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(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ................................................. . 


VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: 
- z tytutu zatrudnienia - 59.371,48 zt 
- umowa zlecenie -10.334,16 zt 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
nalezy podac mark~, model i rok produkcji): Opel Corsa - rok produkcji 2009 

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 samochodowy - 11.000 zt - PKO BP 


