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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego I

zupelnego wypełnienia każdej z ]ubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży

wpisaó''nie dotyczy'''
osoba składająca oświadczenie obowiązana iest okreś|ió przynaIeżność poszczegó|nych
składników majątkowych' dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspó|nością majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza g]anicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja niżej podpisany Mirosław Brakoniecki
(rmrona I nazwrsko oraz nazwisko rodowel

Urodzony 14 lipca1961 r. w Wielbarku

emeryt

(miejsc€ zatrudnienia' stanowisko |ub funkcja)

po zapoznanju się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoŻądzie gminnym (Dz. 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 ośWiadczam, fe posiadam wchodzące W
skład małżeńskiej wspÓ|ności ma.iątkowej lub stanowiące mÓj majqtek odrębny:

t.
Zasoby pieniężne:
- Środki pienięine zgromadzone W wa|ucie po|skiej: 7'000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej: nie dotyczy
- papiery WańoŚciowe: nie dotyczy

il.
'l. Dom o powierzchni: 138 m2, o wańoŚci: 375.ooo zł

tytuł prawny: współwłasnośó

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:, pomieszczenia gospodatcze

o wańoŚci: nie dotyczy

W

4.
5.
5.



I

I
V

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

q^uł prawny: nie dotyczy

z tego tytułu osiqgnąłem(ę,łam) w roku ubiegłym przychód i dochód W wysokości: nie dotyczy

4. lnne nieruchomości:

powieŻchnia: działki budow|ane l5 ar.
o Wartości: 40.000 zł

tytuł prawny: współwłasnośó

l.
1' Posiadam udziały w spókach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub

przedsiębiorcÓw' W ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|efy podaÓ |iczbę i emitenta udziałÓw:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10 % udziałÓW W spółce:

nie dotyczy

z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd W wysokości:

nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - nalefy podaĆ |iczbę iemitenta udziałów:

nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

nie dotyczy

tv.
1. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub

przedsiębiorców, w ktÓrych uczestniczq takie osoby - na|eży podaÓ |iczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10 % akcjiw spÓ'łce:

nie doĘczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

nie dotyczy

2' Posiadam akcje W innych spÓłkach hand|owych - na|eŹy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

nie dotyczy

V.



Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, iednostki samoŻadu terytoria|nego' ich
związkÓW lub od komuna|nej osoby prawnej następujqce mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - na|eży podaĆ opis mienia i datę nabycia' od kogo:

nie dotycry
vt.
1. Prowadzę działa|ność gospodarczq (na|eży podaÓ formę prawną i pŻedmiot działa|ności):

nle dotyczy

- osobiŚcie

nie dotyczy

- wspó|nie z innymi osobami

nie dotyczy

z tego tytułu osiągnqłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód idochód W Wysokości:

nle dotyczy

zaęądzam działa|nością goślodarczą lub jestem pzedstawicie|em,
działa|noŚci (należy podaÓ formę prawnq i pŻedmiot działa|ności):

nle dotyczy

- osobiście

nio dotyczy

. wspÓ|nie z innymi osobami

nis dotyczy

z tego tytułu osiqgnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

nie dotyczy

vil.

W spólkach hand|owych (nazwa, siedziba spÓłki):

nie dotyczy

- iestem członk iem zaządu (oo iieoy):

nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

. jestem cfłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Z tego tytułu osiagnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości:

pelnomocnikiem trkiej



I
nie dotyczy

vlll.
InnedochodyosiąganeztytułuzatrudnieniaIubinnejdziałaInoŚcizarobkowejIubzajęÓ 'zpodaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Emerytura
z tytułu pełnienia obowiązków radnego

tx.

składniki mienia ruchomego o wartości powyfej 1o'ooo zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

na|eŹy podaÓ markę, mode| i rok produkcji):

Peuqeot Boxer 1999r. - właścicie|
VWFassat87 2012r. - właściciel
BMW 52o D 2006 r. - właścicie|

x.
Zobowiązania pienięŻne o wańości powyżej 1o'ooo.] y tyT zaclqgnięte. kredyty.i pożyczki oraz

*uiunii * i"r.i"n zóstaty uozielońó (ńooóc ńogo, w zwiqzku ż 'jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci):

nie dotyczy

czĘŚĆ B

ń podstawie art.24i. ust i *'1*y " 1i':.:'::":]]jl.;"-.s'jl*sie zamieszkania składającegNa podstawie art.24] 
":: 

t-:.:1Y;#;#;ń;ń;; 
ńP o adresie zamieszkania składającego

poz.446 n zm') do|onuno wY1ą:...^:^^'' 
.i^.,nhnmnści wvkazanych w oświadczeniu.poz.446 zn zm') doKonano wyląlzgl.- " ::::''::;..i u,-vkazanvch w oświadczeniu.

oświadczenie majątkowe oraz o miejscu nieruchomości wykazany

Wvłączenia dokonała Alicja Kowalczyk' inspektor ds. obsługi Rady Gminy Stary Targ

Powyższe oświadczenie składań świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu ka.nego

; il;;;i"ńp;iwdy luu zatajenie prawdy giozi kara pozbawienia wo|ności.

- 84.180'48 zł
. . 9.600.00 zł

Klecewo 21.04'20,|7 ł.

( mlgjscovlość' data)


