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OSWIADCZENIE MAJJ\~ "'(/'I+( IlIIr /)lIrllJ.\~ hll('w.~'lcl 
wajta, zastt:pcy wojta, sekretarza eminy, skarbnika gminy, kierownika ednost or aniza ne min 

osoby zarz",dzajClcej j crlonka organu zarz",dzaj~cego gminn.. osobCi prawn oraz osoby wydaJClcej 
decyzje administracyjne w imieniu w6jta1 

Nowe Miasto, dnia 29.04.2020r. 
(miejscowo~) 

Uwaga: 
1. 	 Osoba skfadajilC3 <riwladczenie obowliRIana jest do zgodnego z prawd", starannego ; lupetnego wypefnlenla 

kai.de] z rubryk. 
2. 	 Jete" posl.czegolne rubryki nle lnaldu~ w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wplsac "nle dotygy" . 
3. 	 Osoba sktadaJClca o~wiadczenie cbow)..zana jest okre~l1c przynalei:no~c poslczeg61nych skladnlk6w 

ma]iltkowych, dochod6w i zobowl<l!zar'i do majiltku odr4;lbnego I maJCltku obj~tego matiensk'l wsp6JnoScl" 
maj'ltkow'l . 

4. 	 O~iadczenie maJCf1kowe dotyczy maJl\tku w kraJu I za granlq. 
5. 	 O$wiadczenle maJ'Itkowe obejmuje r6wniei wierzyteinosc! pienl~t:ne. 
6. 	 W cz~Sci A oswladczenia zawarte Sq informacje jawne, w cz~scl B zas 'Informacje nleiawne dotycz'lce ..dresu 

zamieSl.kanla sktadaj4l:cego OSwiadczenle oral miejsca pofoienia nleruchomosci. 

la, nrzej podpisany(a), JAN SYlWESTER PROKOPClYK rod . PROKOPCZVK, 
(imion3 i nazwisko or-u nazwlsko rodowe) 

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

Gminny Osrodek. Kultury, 09-120 Nowe Miasto, Oyrektor Gminnego Osrodka Kultury 

.... .... ... ..... .... .... ................... ... ............. .. ...... ... ... ..... ... ..... ... .... .... ..... ... ... .... .... ..... ................ .... .. ..... .... .... .... .... , 

Imiejsce l~trvdnjetlQ, ~6nowiSko lob funktja} 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy I dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzen ia dziata lno~ci 

gospodarclej przez osoby petni'lce funkcje publiclne (Oz . U. 1 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. pOl. 187S), 19odnie 1 art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, ze posiadam wchodzCjce w sklad matiensi<iej wso61no5ci majatkowej lub stanowi~ce m6j 
majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pien iE:zne: 

- ~rodki pjeni~i:ne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy 


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

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy 

................................................. na kwotE:: ............ .. ...... .. ..... .. .... ... ..... ... ..... .. ...... ... ..... ............................ .. 




II. 
1. Dam 0 powierzchni: nie dotyczy 
2. Mieszkanie 0 powierzchni : 52 ml, a wartoSci: 150000,- zl tytut prawny: wspOtwfasnosc 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa : nle dotyczy , powier2chnia: ............................ . 
o warto~ci: .... .. ..... ... .... .... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... ... ........... ... .... ... ........ ... . 

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

tytut prawny; .............................. ..•................ .... , ...... , ...... , .......................... ..... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... .. . 

Z tego tytutu osiqgnqlem(t;:tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ... .... .. ..... ... ... .... .... .. . 


4. Inne nieruchomo~ci: 

powierzchnia : nie dotyczy 

o warto~ci: ............................................ .................................. . 


tytut prawny: .............................................................. .... .. ..... .. ..... .. ..... .. ...... ....... ....... .. .... ... ...................... . 


III. 

Posiadam udziaty w sp6fkach handlowych - naleiy podac licz~ i emitenta udzial6w: 

nie dotyczy 


udziaty te stanowiCJ pakiet wj~kszy nii 10% udziat6w w sp6lce: ................................................................ . 


Z tego tytuiu osiCJgnqiem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysoko~cj: ..................................................... 


IV. 

Posiadam akcje W sp6lkach handlowych - naJeiy podac liczb~ j emitenta akcji: 

nle dotyczy 


akcje te stanowiCJ pakiet wi~ksry nil 10% akcji w sp6/ce: 

Z tego tytulu osi~gnCJ'em(~lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci ; .................................................. . 


V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wyt<tczeniem mienia przynalelnego do jego majCJtku odrE:bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej rub zwiqzku metropolitalnego nast~pujCJce mienie, kt6re podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ......................................... . 
nie dotyczy 

VI. 
1. Prowadz~ dziaialno~c gospodarczqJ (naleiy podac formE: prawnq i przedmiot dZialalnosci): ... ............ .. . 

nie dotyczy 



- osobi~cie ..... .......................................... .... .... ....... .. ............................................... .. ..... .. ............ .. ........ .. 


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


Z tego tytutu osicU:n<l'em(~lam) w roku ubiegtym przych6d j doch6d w WYSOKOSci: ... ... .... .... ............. .. .... . 


2. 	Zarzijdzam dziatalnosciij gospodarczij rub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takjej dzialalnoSci 
(naleiy podac form~ prawnij j przedmjot dzialalno5ci) : ......................... .............................. ... ..... .. .. . 
nle dotyczy 
- osobiscie .... ...... .. ........... .. ..... .. .................. .. ..... .. ..................... .......... .. ............................... ............. ... .... . 

· · . b .- wsp61 nle z .nnym. osc amI ..................................................................................................... ... ........... .. 


Z tego tytutu osiqgnqlem{~tam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki: ..................................... .. 


VII. 
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spark!): nie dotyczy 


- jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): ........................................................ .. .......... .. ............ .. ............. . 


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


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


Z tego tytutu osi~gn~lem(~lam) w roku ubiegtym docMd w wysokosci : ................................. , ............... . 


2. W sp6ldzielniach: 

nie dotyczy 

-	 jestem czlonkiem zarz~du (od kiedy): 

-	 jestem czlonkiem rady nadzorcze? (ad kiedy): .................................................. ......... ..... ......... .... .... .. .. . 


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


Z tego tytutu osiqgnijlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ... ... ... ..... ... .............. .. .. ............. . 


3. W fundacjach prowadzq:cych dzialalnosc gospod3rczc,: 
nie dotyay 

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

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


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy): ............................ " ................................................... . 




Z tego tytulu o5iqgnctlem{~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .. ..... .. .... .. .... .. ..... .. ... .. ........... .. .. .. 

... .,.. .. .... .. .... .. ... .... .. .... .. ..... .. ..... .. ..... ..... .. ... .. ...... .. .... .. ... ... ..... ...... .. .... .. .... .. ..... .. ... .. ..... ... .. ... .... .. ..... . 


VIII, 

Inne dochody osictgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziata\nosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

- z tytufu zatrudnienia - 50 106,94 zl 
- umowy zlecenia -14.317,78 zl 

.... .. .... .. ..... .. .... .. .... .. ........... ...... .. ..... .. ... .. ..... ..... .,.... ... .... ,..... .. .... .. .... .... .. ... ... .... .. .... .. ........................... ,............ 


IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 llotych (w przypadku pojazdow mechanicznych 
naleiy podac mark~, model j rok produkcji) ; Opel Corsa - rok produkcji 2009 

x. 
ZObowictzania pieni~zne 0 wartoki powyiej 10 000 zlotych, w tym zacictgnj~te kredyty j poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w lwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ..... 
- nie dotyczy 


