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Klecewo dnia 24.04.2021 r.
(miejscowość)

osW|ADczEN l E MAJĄTKoWE
radnego gminy

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

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży

wpisać ,,nie doĘczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżnośó poszczegó|nych

składnlków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego matżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wiezytelności pieniężne.
5. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

doĘczące adresu zamieszkanla składającego oświadczenie ofaz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘśc A

Ja niiej podpisany Mirosław Brakoniecki,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony
{4lipca 1961 r. w Wlelbarku

emeryt

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z2001
r .  N r142 ,  po2 .1591  o razz2002r .  N r23 ,  po2 .220 ,  n r62 ,  poz .558 ,  N r113 ,  po2 .984 ,  N r153 ,  poz .
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w
skład małŻeńskiejwspo|noŚci majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.
Zasoby pienięine:
- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: 14.000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej: 700 GBP
- papiery wańoŚciowe: nie dotyczy

il.
1. Dom o powierzchni: 258 m2, o wańości: 475.000 zł

tytuł prawny: wspótwłasność

2. Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy

tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

r odzĄ gospod arstwa:, pomieszczen ia gos poda rcze
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o WańoŚci: nie dotyczy

rodzĄ zabudowy: nie doĘczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochÓd w wysokoŚci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powiezchnia: działki budowlane 15 ar.
o wańości: 60.000 zł

tytuł prawny: współwłasność

ilt.
1' Posiadam udziały W społkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub

pzedsiębiorcÓw, w których uczestniczą takie osoby - na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta udziałÓw:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niz 10 o/o udziałow w społoe:

nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych społkach hand|owych _ nalezy 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 uczestniczą takie osoby - nalezy podaĆ liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10 o/o akcji w spotce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach hand|owych _ na|eŻy podaĆ |iczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnqłem(ę,łam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

nie doĘczy

dĄ



V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj mażonek, zwyłączeniem mienia pzyna|eŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostki samoządu terytoria|nego, ich
związkÓw lub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze
przetargu - na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotyczy
vt.
1. Prowadzę działa|noŚÓ gospodarczą (na|ezy podaĆ formę prawną i pzedmiot działalności):

Usługi ogóInobudow|ane Mirosław Brakoniecki

- wspÓ|nie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym pzychÓd i dochód w wysokoŚci:

19.491'96 zł

3. Zarządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej
działaInoŚci (na|ezy podac formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):

nie dotyczy

- osobiście

nie doĘczy

- wspó|nie z innymi osobami

nie doĘczy

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

nie dotyczy

ut.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

nie dotyczy

. jestem członkiem zaządu (od kiedy):

nie dotyczy

. jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

nie dotyczy

. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

nie dotyczy
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kafdego tytułu:

Emerytura
Z tytufu petnienia obowiązków radnego

tx.

. &ł.979'08 zł

. 5000zł

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdÓw mechanicznych

na|eŹy podaĆ markę, model i rok produkcji):

BMW 520 D 2006 r. - właścicie|

x.

Zobowiązania pieniężne o wańoŚci powyżej 1o.ooo zł, w tym.zaciągniętć kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zóstały udzielone (wobec kogo, w anliązku z jakim zdazenlem, w jakiej wysokości):

nie dotyczy

czĘśc B

Napodstawię art.24i,ust l ustawy zdnia8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

2020 r, poz.7|3 ze nn.) dokonano wyłączetttaz udostęnienia w BIP o adresie zamieszkania

składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu nieruchomości wykazanych w

oświadczeniu.

Wyłączenia dokonała Alicja Kowalczyk, inspektor ds. obsfugi Rady Gminy Stary Targ

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ { Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

/,

t/
Klecewo 24.o4.2021ł T-\th' . l /

,  u  l l l (L\  I
{m|eFcilość,d.ta) \l,!plt7 

l|'" 
,\

|  |  t \
tt l
\ l

d,t^I/


