
OSWIADCZENl E MAJĄTKOWE
radnego powiatu

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a),

dnia 25 kwietnia 2013 r.

stanisław Fal
lmiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Zagórz
(mqscowość)

Uwaga:

l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia kaźdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisaó ,,nie dotyczy".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależnośó poszczególnych
składników majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
mażeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wieżytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, W części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

urodzony(a) 29 kwiecień 1954 r.w Niebieszczanach.

Fallklandy Stanisław i Edward Fal Spółka Jawna - współwłaściciel 50%o udziału
Wiceprezes Podkarpackiej lzby RoIniczej w Boguchwale
Radny Powiatu Sanockiego
Członek Rady Nadzorczej Zakładu Usług Technicznych w Zagórzu

(niejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pźepisami ustawy Z dnia 5 czerwca 1998 r, o samoządzie powiatowym

(Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz. 1592;Dz.U.z2002 r. Nr23, poz,220: Nr62, poz.558; Nr 113, poz.

984; Nr 153, poz. 1271,, Nr 200, poz, 'l688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z2003 r, Nr 162, poz. 1568;

Dz. U. z 2004 r, Nr 102, poz. 1055; Dz, U. z2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 'l80,

poz. 1111,,Nr223,poz. 1458,,Dz.U.z2OO9 r, Nr92, poz.753,, Nr 157, poz, 1241,,Dz.t).z2O1Or

Nr 28, poz, 142,Nr 28,poz. 146 Nr 40, poz.230; Nr 106, poz.675; Dz. U. z 2011 r, Nr 21, poz.

lV



'l 13; Nr 217 poz. 1281,, Nr 149 poz. 887) zgodnie z ań. 25c tej ustawy oświadczam, ze posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspó|ności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny,

l,
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 454.135.67 zł (małżeńska wspólność
majątkowa) oraz ok.2.554.981 zŁ na działalności gospodarczej, środki na koncie spółki
jawnej z czego 50% stanowi mój udział objęty maŁeńską wspótnotą majątkową.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej 133.000 Euro-na działalności
gospodarczej, środki na koncie spółki jawnej z czego 50%o stanowi mój udział objęty
m ałże ńs ką wspó l n otą m aj ątk ową,

- papiery wańościowe

1. CEDC - 2,620 sztuk - (małżeńska wspóIność majątkowa )
2. LGFW - 660 sztuk- na działalności gospodarczej, środki na koncie spółki jawnej z
czego 50%o stanowi mój udział objęty makeńską wspólnotą majątkową.

3. olL - 10.008 sztuk- na działalności gospodarczej, środki na koncie spółki jawnej z
czego 50?6 stanowi mój udział objęty maźeńską wspólnotą majątkową.

4. PND - 1,950 sztuk z dźwigni (poźyczone)- na działalności gospodarczej, środki na
koncie spółki jawnej z czego 50%o stanowi mój udział objęty maźeńską wspólnotą
majątkową.

Na kwotę:

1. ok. 12,052 złotych

2. ok,20 UsD

3. ok, 15.120 złotych

4. ok. 22.600 złotych

Dom o powierzchni: 240 m2 remont kapitalny budynku z zagospodarowaniem suteren i
poddaszy, o wańości ok. 600.000 tytuł prawny: Małżeńska wspóIność majątkowa
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa; Ro/ną powierzchnia: 4,10 ha (w tym 2,63 ha ohjęte małżeńską
wspólnotą majątkową pozostała cześć 1,47 ha objęta WsPółwłasnością z bratem)

o wartości: 40.000 zł
rodzaj zabudowy budynek inwentarsko-gospodarczy - wańość: 20,000 zł

ll.
1,

3.



tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Przychód- 6.000 zl dochód: 2.000 zł
4. lnne nieruchomości:

1, Budynek produkcyjny o powielzchni - ok 600 m2

2. Budynek produkcyjny o powiełzchni- ok.300 m2 z działką o powiezchni 23 ary. -

użytkowanie wieczyste- zakupione od kółka rolniczego

3, Hala traka pionowego o powierzchni- ok.300 m2

4, Suszarnia z Kotłownią o powierzchni- ok 100 m2

5, Hala magazynowa o powierzchni- ok 360 m2

6. Grunty pod Budynki WW bez użytkowania wieczystego -1 ha, łączna wańość -

1 .0O0.0O0 zł

O wańości:

1. Łączna wańość nieruchomości wymienionych wyżej w Pkt.4 (od 1 do 6 )wynosi ok.

1.000,000 zł)

Tytuł prawny: wspołwłasność z bratem po 1/2 części, a pozostała 1/2 części udziału z

całości stanowi małżeńską wspólność majątkową,

lll.
'l, Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eźy podaó liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

2. zlego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

4. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

lV.
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podac liczbę i emltenta akĄi,, nie

dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 1Qoń akĄi w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy



2.Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać |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|eznego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu

terytorialnego, ich związków lub od komunaInej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

W roku 2006 i 2008 nabyłem od Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu 0,14 ha(całość gruntu)

gruntu przeznaczonego na cele przemysłowe- co stanowi w 1/2 część części
współwłasności z bratem, 1/2 część tj. 0,07 ha stanowi- małżeńska wspólność majątkową

Vl,
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

spółka jawna, produkcja drzewna

- osobiście nie dotyczy

- wspó|nie z innymi osobami: z bratem

Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: Przychód:

5.344.555,83 zł , Dochód: 896.494.77 zł
Zaządzam działalnością gospodarczą lub jestem prz edstawicieIem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podac formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy

- wspó|nie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Vll,
W spółkach hand|owych (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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Vlll.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

1, Z tylułu zasiadania w Zarządzie Podkarpackiej tzby Rolniczej w Boguchwale 48_739.682ł



( m ałżeńska ws pó I no ść m ajątkow a)

2,Dieta Radnego Powiatu Sanockiego- ok, 15.405.36 zł (maŁźeńska wspólność majątkowa)

3. Z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Zakładu lJsług Technicznych spóła Z 0.0. w

Zagónu 15.465.00 zł (maŁeńska wspólność majątkowa)

4. Z tytułu odpłatnego zbycia papierów wańościowych 2.762,16 zł(małżeńska wspólność

majątkowa)

Dochód żony:

1. Renta- 7,254.06 zł (małżeńska wspólność majątkowa)

2. Ze stosunku pracy -7,274.28 zł (maŁeńska wspólność majątkowa)

3. Z tytułu odpłatnego zbycia papierów wańościowych- 3.964.50 zł (maŁeńska wspólność

majątkowa)

lx.
Składniki mienia ruchomego o Wańości powyźej 10,000 złotych (w pzypadku pojazdóW

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Tańak wielopiłowy FTAA-60-2002r

Tańak pionowy taśmowy- rok, prod 2008r,

Maszyny do obróbki drewna(piły taśmowe, frezarka, tartak tarczowy, wielopiła z lat 2002-

2005r,)

Linia technologiczna do zbijania glównych tarcz bębnów kablowych z 2010 roku.

Samochód osobowy Fiat Croma z 2006 roku

Samochód oso bowy Fiat Brawo z 2010 roku

Ładowarka teleskopowa Manitou z 2012 roku

Wózek widłowy Rak z 2009 roku

-501/o wańości w/w płzedmiotów majątkowych stanowi mój udział objęty maźeńską

wspólnością majątkową

X.
Zobowiązania pieniężne o Wańości powyźej 10,000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej

wysokości):

1. Raty Leasingowe (leasing operacyjny) w wysokości ok.375,110.00 zł - dotyczy Fiata

Ducato, suszarni komorowej, silosu z wyciągiem trocin i pyłów, wózka widłowego rak,

samochodu osobowego votvo. eFL) ńJ
2. Raty Leasingowe (Ieasing operac|jny1 Iw wysokości _ ok 33.500 Euro_ AKF Leasing



, Polska - dotyczy wiertarki wielowrzecionowej

okości- 136.753,3O samochód osobowy BMW

nspońowych materiałów pod produkcje
bieźącą
wynagrodzenia dla pracowników z narzutami, z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych
świadczeń- 749,452.33 zł

5, Kredyty i pożyczki zaciągnięcie na finansowanie nakładów inwestycyjnych wobec BGŻ
oddział Sanok i Banku Pekao SA - 1.724,865.23 zł w tym kredyt w euro peeliczony w
złotych- zobowiązanie na 31.12.2012 rok.

Wszystkie wyżej wymienione zobowiązania dotyczą spółki Jawnej, której jestem
współwłaścicielem z udzialem 5096.

Mój udział objęty jest maźeńską wspólnością majątkową
Spłata zobowiązania następuje z dochodów uzyskiwanych pnez spółkę.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Zagóz 25 kwietnia 2013 r.

(miejscowość, data)


