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os ADCZENIE MAJ~TKOWE 

wojta, zast~pcy w6jta, sekretarza gmin skarbnika gminy, kierownilc;a jednostki organizacyjnej gminy,I 

osoby zarz",dzajC)cej i cztonka organu zarz<tdzajilcego gminn<t osobct prawn" oraz osoby wydaj<tcej 
decyzje administracyjne w imieniu wojta1 

Nowe Miasto. dnia 19.04.2021 r. 
Im;~jstowoM") 

Uwaga: 
1. 	 Osoba skladajilca o~iadczen i e obowiilzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnlenia 

kaide j z rubryk. 
2. 	 Jeieli poszc.zeg6lne rubryki nle znajduiil. w konkretnym przypadku zastosowan ia, nalezy wpisac "oie dotyCJ:y~. 

3. 	 Osoba skladaj<tca oswiadczenie obowiqzana jest okresllc przynaleinosc poszczeg61nych skladnik6w 
majqtkowych, dochod6w i zobowi~zan do maj<jtku odr~bnego i mai<ltku obJ~tego malter'isk'l. wsp6Ino~ci<j 
maj'l.tkow<j. 

4. 	 O~wiadczenle maj'l.tkowe dotyczy maj'l.tku w kraju i za granicq. 
5. 	 O~wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoki pieni~ine. 
6. 	 W Cl~~ci A o~w i adClenla zawarte S<l informacje jawne, W cz~~ci B za~ informacje nieJawne dotycz~ce adresu 

zamieszkania sklada;<jcego o~wiadczenie oraz miejsca pololenia nieruchomoSci. 

cz~sc A 

Ja, nliej podpisany(a), Ian Sylwester PROKOPCZYK rod. PROKOPCZYK, 
I, mioro" ,nillwisko O' ill nillWlS. O rQdowe) 

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

Gminny Osrodek Ku/tury , 09-120 Nowe Miasto, Dyrektor Gm;nnego Osrodka Kultury 

.... ..... , 
(mJejsce 13Irudroiero,a. st~roowi<;ko lub furokqa) 

po zapoznaniu Si~ I przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzia talnosci 
gospodarczej przez osoby pelniqce fu nkcje publiczne tDz . U. 1 201 7 (. pol. 1393) oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorlqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 (. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oswiadczam, i e posiadam wchodz'Ice w sklad malzenskiej wsp61nosci maiCjtkowej lub stanowiqce m6j 
mailttek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~i.ne : 

- srodki pien i~ine zgromadlone w wa lucie polskiej: nie dotyczy 

- srodki pieni~ i.ne zgromad lOne w walucie obcej : nie dotyczy 

- papiery wartosciowe : nie dotyczy 

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


http:pieni~i.ne
http:pieni~i.ne


• 


II. 

1. Dom 0 powierzchni: nie dotyczy m 2, 0 wartosci: ........... .......... tytu! prawny: ..... ............ .... . 


2. M ieszkanie 0 powierzchni: 52 ml, 0 wanosci : 150 000- zl tytul prawny: wsp6fwlasnosc 
3. Gospodarstwo ralne: 

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

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

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

Z tego tytulu OSi<lgnqlem(~la m) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosc i: ....... ........... ....... ... .. . 


4. Inne nieruchomosci: 

powier2chnia: nie dotyczy 

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


tytul p(awny: ................................. .. ............................ ...... .. .... .. .... ..... . 


III. 

Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych - nalezy podat liczb~ i emitenta udzialow: nie dotyczy 


udziaiy te stanowiCl pakiet wiE:kszy nii 10% udzialow w spolce: .. .. ... ............. , .... .................. . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doc hod w wysokoki: ...... ...... . 


IV. 


Posiadam akcje w sp61kach handlowych - naleiy podac liczbt: i emitenta akcji: nie dotyczy 


akeje Ie stanowiq pakiet wit::kszy nii 10% akcji w spalce: 

Z tego Iytulu osiqgnqlem(E;:lam) w roku ubiegtym doehod w wysokosci: 

V. 
Nabylem(am) (nabyl m6j mali.onek, z wylqezeniem mienia przynalei.nego do jego majqtku odr~bnego) 
ad Skarbu Panstwa, innej panslwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu lerytorialnego, ieh 
lwiqzk6w, komunalnej osoby p(awnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqee mien ie, ktore podlegalo 

zbyeiu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabyeia, ad kogo: n;e dotyczy 



VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarcz~2 (naJezy podac fo(m~ prawn., j przedmiot dzialalnosci) : 

nie dotyczy 

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


- wsp61nie z innymi osobami .. 

Z tego tytulu osi.lI~n<Jlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .... ......... . 


2. Zarzqd za m dziatalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej dzialalnosci 

(naleiy padac form~ prawnit i przedmiot dzialalnosci) : nie dotyczy 

- osobiScie ... ....... ........... .... " .. .......... ...... . 


-wsp6lnie z innymi osobami ..... ........ " ...... ....... .... , ..... ......... ... " .. 


Z tego tytulu osiqgnqtem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: 

VII. 

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spalki) : nie dotyczy 

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

- jestem czionkiem rady nadzarczej (od kiedy): ...... ........ ........... ..... ........................................... . 

- jest em czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ................. . 

Z tego tytulu osiqgn<!lem(~lam) w roku ubiegtym dach6d w wysakosci : 

2. W sp6ldzielniach: n;e dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzCjdu (ad kiedy): ........ ....... ............ ..... . 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej1 (od kiedy) : .... ........ ...... . 

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

Z tego tytu lu osi"lgn"llem(t:;lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ................ . 


3. W fundacjach prawadzqcych dzialalnasc gospodarczq: nie dotyczy 
- jestem czlonkiem tanqdu (ad kiedy): ..... ... ..... ........... ...... ............ ... , ......... ..... , ............ .... ...... . 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......................... .. 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........ .......... ...... ............. .... . ...................................... . 



• 


Z lego tytulu osi2lgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doehod w wysokosci : ............... ........ .. ......... ....... ... ... . 


VIII. 


Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudn ienia lub innej dzialalnoSci zarobkowe; lub zaj~c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: .... ....... .............. ..... ............... ..... ............... .... ...... ........ ... .... .... ........ . 


• z tytulu zatrudnienia - 53.993,60 

IX. 
Skladniki mien ia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych 

naleiy padac mark~, model i rok produkcj i): Opel Corsa - rok produkcji· 2009 

X. 

Zooowiqzania pieni~i:ne 0 wanosci powyzej 10 000 zlotych. w tym zaci<lgn i~te kredyty i poiyczki oraz 

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiClZku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ..... 


nie dotyczy 


