
URZl\D GMINY 
w NO1'ly m Miescie n ~~-~ 	 JJf0 I, t1 J()l~iWpfyn~fo dn iQ~_u.......:l_~ ~-::Q


J T 	 Nf)1.&...dAUJ.: ! ~..1 .Wz~~----+"--IO~WIADCZENIE MAJATKOWE 

wojta, zast~pcy wojta, se re~q., 9'm nika gminy, kierownika jednostkl organizacvjnej gminy. 
osoby zarzctdzaj ~6ri~ organu zarz<ldzajilcego gminnCj osobCl prawnCl oraz osoby wydajClcej 

decyzje administracyjne w imleniu w6jta1 

Nowe Miasto, dnia 25.04.2019r. 
(miejs,owo~j 

Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadaJClca oswiadczenle obowlClzana jest do zgodnego z prawd'l, starannego i zupelnego wypetnlenla 

kazdej z rubryk. 
2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduJ'I w konkretnym przypadku zastosowanla, nalezy wpisac "nle dotvczy". 
3. 	 Osoba skladajClca oswiadczenle obowiClzana jest okresllc przynaleinosc poszczeg61nycn sldadnikow 

maj'ltkowych, dochod6w i zobowiqza~ do maj'ltku odr~bnego i maj'ltku obj~tego matzens~ wsp61nosclCl 
ma]'ltkow<l. 

4. 	 OSwiadczenie majlttkowe dotyczy maj'ltku w kraju I za granicCl. 
5. 	 OSwiadczenie maJlttkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieni~ine. 
6. 	 W czf;sci A oSwiadczenia zawarte set Informacje jawne, w czt:Scl B zas informacje niejawne dotyc~ce adresu 

zamieszkania sktadaj'lcego oSwiadczenie oraz mlejsca potoienia nieruchomoscl. 

CZ~SCA 

Ja, niiej podpisany(a), JAN SYLWESTER PROKOPClYK rod. PROKOPClYK, 
(imiona I oilxwisko oral nazwisko rodowej 

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


Gminny Osrodek Kultury, 09-120 Nowe Miasto, Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury 

... .................... ... .. ............ ... .............. .... ............. .. .. .. ... .. ...... .. .... , , .. ........ .. ... .. ............. ' " , ...... ...... ... .... ...........
~ ~ 	 ~ " 

(miejsoe zatrudnienia, staoowisko lub fuokcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzen·,a dzialalnosci 
gospodarczej przez osoby pe{ni'lce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. pOZ. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadcza m, ie posiadam wchodz'Ice w sktad matienskiei wsp61nosci ma jatkowej lub sta nowiqce m6j 
maj'ltek odr~bny: 

I. 


Zasoby pieni~ine: 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery warto5ciowe: nie dotyczy 

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




II. 

1. Dam 0 powierzchni: nie dotyczy 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: 52 m 2, 0 wartosci: 150000,- zt tytul prawny: wspotwtasnosc 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: ... ..... .. .... ... ...... .... . . 
o wartosci: ......... .... .......... ... ... ... ...... .. .. .............. ........................ ... ............ ... ...... ... .. ............ .. ........ .. .. .. ... .. .. . 

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

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

Z tego tytutu osiClgnqtem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ... .. ...... ... .. ..... ......... .. 


4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: nie dotyczy 

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


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


III. 

Posiadam udziaty w spolkach handlowych - naleiy pod at liczb~ i emitenta udzial6w: 

nie dotyczy 


udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udzialow w sp6ke: ........... ..... ......... .... ..... ....... ..................... .... . 


Z tego tytulu os i<lgnqtem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci : ...... ......... .... .... ........... .......... ......... . 


IV. 
Posiadam akcje w sp6tkach handlowych - na\eiy podac liczb~ i emitenta akcji: 
nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w spoke: 

Z tego tytulu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci: .................................................. .. 


V. 
Nabylem(am) (nabyl moj malionek, z wytC\czeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiClZk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiClzku metropolitalnego nast~puj'lce mien ie, ktore podlegato 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ...... ................ .................. .. 
nie dotyczy 

VI. 
1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq2 (naleiy podac form~ prawnq j przedmiot dziatalnosci): .................. . 

nie dotyczy 



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


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


Z tego tytufu osiiJgnCltem(~tam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokosci: ......... .. .. .. .................. . 


2. 	Zarz~dzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci 
(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): ... .... ... .... .. ............... ......... ............ ... ..... .. ............. . 
nie dotyczy 
- osobiscie ............ .... .... .. ....... ........................ ... ........... ... .... ................ .. ........ .. ... ............... .................... ... . . 

-	 wspolnie z innym i osobami ............. .... ............... .. ......... .. .......................... ......... ... ........... .. ..................... 


Z tego tytutu osiqgnqfem(~tam) w roku ubiegtym dochOd w wysokosci; ..... .... .......... .. .................... ... .... .. 


VII. 
1. W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki); nie dotyczy 

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

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy); .................. ... ............ .. .......... ............... ...... .................... .. 

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); ....... .. ........................... ... ......................... ..... .... ... .... ... . 

Z tego tytutu osiqgn~tem(~fam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .... ............................................. . 


2. W sp6tdzielniach: 
nle dotyczy 

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


-	 jestem czfonkiem rady nadzorcze/ (od kiedy) : ...... ........ ...... ....... ....... .... ........................ ... ............ .. ..... .. 


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


Z tego tytutu osiqgn'llem(t':tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ............................................. ... .. 


3. W fundacjach prowadz'lcych dziafalnosc gospodarczq: 
nie dotyczy 

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

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


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




z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .. ....... ... .. ......................... .......... . 


VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: 
- z tytulu zatrudnienia - SO 038,42 zt 
- umowy zlecenia - 12 716,80 zl 
- inne zr6dla -174,04 zl 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartoSci powyiej 10000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 
naleiy podac mark~, model i rok produkcji) : Opel Corsa - rok produkcji 2009 

X. 
Zobowi~zania pieni~ine 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci'lgni~te kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ... .. 
- nie dotyczy 


