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oŚWADczEN|E MAJĄTKoWE
radnegogminy
Uwaga:
1. osoba składającaoświadczenieobowiązanaiest do zgodnego z prawdą' starannego i
zupełnegoWypełnienlakażdejz rubryk.
2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znaiduląw konketnym przypadku zastosowańia, na|eży
wpisać,,nie dotyczy'''
3. osoba składającaoświadczenieobowiązanaiest określićpJzyna|eżność
poszczegó|nych
składników majątkowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i ma]'ątku
objętegomałżeńską
wspó|nościąmajątkową.
ośWiadczenieo stanie majątkowymdotyczy majątkuw kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowymobe|muieróWnieżWierzyte|ności
pieniężne.
W cfęściA oświadczeniazawane Ę in'ormaciejawne,W częściB zaśinfo.macje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającegoośWiadczenieoraz mieisca położenia
nie.uchomości.

czĘŚc A
Mirosław Brakoniecki,

Ja niżejpodpisany

(iniona i na&isko oraf nafwisko rodołe)

Urodzony14lipca 1961r, w Wielbarku

zakładKarny W sztumie
Funkcjonar.uszdziałuochrony

(miejscezatfudnienia'śanowisko
Iub|unkcja)

po zapoznaniusię z przepisamiustawyz dnia8 malca1990r' o samorządziegminnym(Df' U' z 2oo1
r. Nr 142, poz. 159I o1z z 2AOZr. Nr 23, poz. 220,nt 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 1S3, poz,
I27a i N| 2l4' poz. 1806),zgodniez aft' 24h Iq ustawyośWiadczam.
że posiadamwchodzącew
składmałŹeńskiej
Wspó|ności
ma]ątkowej
|ubstanowiące
mój majątekodrębny|
t.
zasobypieniężne:
. środki
pieniężne
zgromadfoneW Waluciepo|skiej|1.000zł
. Środkip eniężne
zgromadfone
W Wal!cieobcej]
nie dotyczy
papierywartościowe:
nie dotyczy
I.
1 . Dom o powierzchni:
138 m,' o Wartości|
325'000fł

tytulplawny Współwłasność
2' Mieszkanieo powieŹchni:nie dotyczy
tytułprawny:nie dotycfy
3. Gospodarstworolne:
pomieszczeniagospodarcze
rodzajgospodarstwa:,
o waności:
nie dotyczy

rodzajzabudowy:nie dotyczy
tytulprawny:nie dotyczy
prfychódi dochódW wysokości:
Z tegotytułuosiągną|em(ęlam)
W rokuubiegłyrn
nie dotyczy
4' Innenieruchomości:
powierzchnia:
działkibudow|ane15 ar.
o Wańości: 20.000zł
'.

!^ułprawny:WspółWłasność
t.
1' Posiadam udziały W społkach hand|owychz udziałemgminnych osób prawnych |ub
przedsiębiorcóW
W którychuczestniczą
takieosoby należypodać|iczbęi emitentaudziałóW:
nie dotyczy
udziałyte stanowiąpakietwiększyniŹ10 o/oudzialóWW spÓ|ce:
nie dotyczy
Z tego$,tułuosiągnąłem(ęłam)
W rokuubiegłym
dochódW Wysokości:
nre c{otyczy
2. Posiadamudfiaływ innychspółkachhand|owychna|eżypodać|iczbęi emitentaudziałów|
nie dotyczy
z tegoĄ^ułU
osiągnąłem(ęłam)
w loku ubiegłym
dochódW Wysokości:
nie dotyczy
1. Posiadam akc]e W spółkach hand|owychz udzia]em gminnych osób prawnych |ub
przedsiębiorcóW
w którychuczestniczą
takieosoby- na|eżypodać|iczbęi emitentaakcji:
nie dotyczy
akcjete stanowiąpakietW]ększyniŹ10 0/oakcjiw społce:
nie dotyczy
W rokuubiegłym
dochódw Wysokości:
Z tegoMułuosiąqnąłem(ęłam)
nie dotyczy
- na|eży
podać|iczbęi emitentaakcji:
2' PosiadamakcjeW innychspółkachhand|owych
nie dotyczy
Z tegot},tułu
osiągnąlem(ęlam)
W rokuubieg|ym
dochódw WysokoścjI
nre ooryczy

I

Naby{em(am)(naby|mój małżonek'f wy|ącfeniemmieniap|zyna|eżnego
do jego majątkuodrębnego)
od skarbu Pańsh^/a.innej państwoweiosoby prawnej.jednostkisamorzqduteMorialnego, ich
związkóW |ub od komuna|nejosoby prawnej następującem.enie' które pod|egałofbyciu w drodze
przetargu- na|eżypodaćopjs mieniai datęnabycia,od kogo|
nie dotyczy

vt.

1. Prowadzędziała|ność
gospodarczą(na]eży
podaćfolmęplawnąi przedmiotdziała|ności):
nie dotyczy
' osobiście
nreoolyczy
. Wspólnie
z innym1osobami
nie dotyczy
z tegotytułu
osiągnąłem(ęłam)
przychódi dochódw W}sokościI
w rokuubiegłym
nie dotyczy

3' za|ządzarn dzia|alnością
gospodarczą|ub jestem pżedstawicie|em,
pełnomocnikiem
takiej
(należypodaćformęp|awnqi przedmiot
dzialalności
działalności):
rie dotyczy
. osobiście
nie dotyczy
. Wspó|niez innymiosobami
nie dotyczy
z teqoMułuosiągnąłem(ęłam)
w loku ubiegłyndochódwWysokościI
nie dotyczy

v .
w spółkachhand|o!^rych
(nafwa.siedzibaspółki):
nie dotyczy
.

jestemczłonkiem
zarządu(od kiedy)|
nie dotyczy

'

jestemczłonkiem
radynadzorczej(odkiedy):
nie dotycry

'

jestemczłonkiem
(odkiedy):
komisjirewizyjnej
nie dotyczy

z tegoMu|u osiągnąłem(ęłam)
W rokuubieg.łym
dochódWwysokości:

nie dotyczy

v t.

Innedochodyosiągane
z Mułuzatrudnienia
]ubinnejdziała|ności
zarobkowejIubzajęć,z podanjem
kwotuzyskiwanychf każdegoMułu:

zakładKarny w sztumie
z tyfufupełnieniaobowiązkówradnego

-

60.651,6421
2.24O,OOI

lx.
składnikimienia ruchomegoo wanościpol/ty.żej
10'000 zł(Wprzypadkupojazdów mechanicznych
na|eł podaćmarkę'mode|i rokprodukcji):
vo|kswagen Go|f v 20o4J.. współwlaścicie|
. właścicie|
BMW520D 2006r.

x.
powyżej10'000 f{' W tym zaciągniętekredytyi pożyczkioraz
zobowiązaniapieniężneo Wartości
Warunki'na jakichzostałyudzie|one(Wobeckogo,W związkuz jakimzdarzeniem'W jakiejWysokoŚci)|
nie dotyczy

czĘśĆB

ośWiadczenie:
ffi::ającej
Miejscepołożenia
Wymienionych
nieruchomości
w punkcie||częściA(adres);
1
2
3

Potvyższe oświadczenie skladam świadomy(a},iź na podstawie an. 233 5 1 Kodeksu karnego
za podanie niep]awdy |ub zab'enie pJawdy g]ozi kńra pozl'awienia wo|ności.
/
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