
IADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego powiatu

Zagórz , dnia 24.04.?OI4r.
(mie j scowość )

Uwaoa:
1. osoba składają.uvśriadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,starannego i zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk-.2. Jezefi poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadkuzastosowania, nalezy wpisać ''nie dotyczy''3, osoba składa jąca oŚwiadcrer.ielnorlą?urra j esŁ określić przynaf eznośćposzczególnych składnikow ma3ątkowych,

dochodow i zobowrązań do majątku oórębneqo i majątku objętegomałzeńską wspólnoścrą ma;ątkową,
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kra3u L zagranicą.
5, oŚwiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również vłierzytelnościpienięzne.
6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania, składającegooświadczenie oTaz miejsca połozenia nieruchomości.
czĘŚc A

Jd, nize; podpisany (a) , Stanisław
(imiona i

FaI
nazwisko oraz nazwisko rod,owe)

r. w Niebieszczanac}rurodzony(a) - 29 kwietnia 1954

FallklandY Slanisław i rd,ward, FaI Społka ,Jawna-współwłaściciel 50tudziału.
Wiceprezes Podkarpackiej
Radny Powiatu Sanockiego
Członek Rady Nadzorczej

Izby Rolniezej w Boguchwale.

Zakładu Usług Technicznych w Zaq6rzu

(miejsce zatrudnienia, stanawisko Jub funkcja)

po zapoznaniu Się Z przeprsami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie Powiatowym Dz.I]. z 20OL r. Nr lĄ2, poz.1592 oTaz z 2OO2r.Nr 23, PoZ.220, Nr 62, Poz.55B, Nr 113, Poz.9B4, Nr 153, PaZ.721I,Nr 200, poz- 1688 i Nr 274, poz. 1806) , zqod,nle z art. 25c te j ustawyoŚwiadezam, Że Posiadam wchodzące w sk}ad małżeńskiej wspolności
mająŁkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:



Zasoby plenięzne:

- środki pienięzne zgromad,zone w wa]-ucie polskie j :

ok.400. 000,00 zł. (naŁżeńska wspólnośc majątkowa) oraz ok.2. O50.0OOna działalności gospodarczeJ z czego 50t stanowi nój udział objętymałżeńską wspólność mająŁkową.

-środki pienięzne zgromadzone w wafucre obce; :

Ok,270.000.euro na dziatalności gospod,arc.ze) z czego 508 stanowiobjęty małżeńską wspólność majątkową

papiery wartościowe:
1.Energa-13. 998 szt. (małżeńska wspólność majątkowa)
2.KGHM-74 szt. na działalności gospod,arczej z ezego sot stanowiudział objęty małżeńską wspólnośeią majątkową.
3. Jednostki uczestnictwa w subfund,uszu pionier obligacji plus_721, 588szt. (małżeńska wspólność mająŁkowa)
4. Jednostki uczesŁnictwa w Pionier Obligacji
667,476 szŁ. (małżeńska wspólnośc majątkowa) .

NA KWOTĘ:
1 . ok .22t .0OO zż .
2.ok.8.800 zż.
3.ok.38.000 zż
4.ok.11.000 zŁ.

Strategicznych (IKE) -

II.
1. Dom o powierzchni: 24O m2,
o wartości:ok.600.000 zż.
tytuł prawny: Małżeńska wspólność majątkowa.
2. Mieszkanie o powj_erzchni: nie d,otyczy m2,

tytuł prawny: nie dotyczy.
3. Gospodarstwo rofne:

o wartości: nie doŁyczy

rodza\ 9ospodarstwa: rolne powierzchnia: 4,55ha(w tpn 2,63 ha
objęte małŻeńską wspÓlnoŚcią majątkową, pozostała część L,921.a objęŁe
wsPÓwłasnoŚcią z braŁem), pow. uległa zwiększeniu dokupiono działki od
osób fizycznych.

o wartości:ok.100.000 zż.
rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy o warŁoścj- 20.ooo zł.

- tytuł prawny: malżeńska wspóIność majątkowa.

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

Przychód-6. 000 zł,Dochód-2. 000 zż.

zż

moj

moJ



4. Inne nieruchomości:
a) Rozpoczęta budowa nowej zagrody-Budynku mieszkalnegojednorodzinnego stan surowy otwarty bez ścianek działowych.powierzchnia: zabudowy 160 m2 - - -'1---

o wartości : ok. 100 . 000 zż.

tytuł prawny: małżeńska wspólność ustawowa.
b) Budynek produkcyjny o pow. -ok. 6OOm2
c)budYnek ProdukcYjnY o powierzchni 3oom2 z dzżaŁkir o powierzchni 23ary- użytkowanie wieczyste- zakupione od, kółka rolniczegod) hala t,raka pionowego o powierzchni ok. 300 m2e) suszarnia z kotłownią o powierzchni 1O0 m2f) hala magazynowa o powierzchni 360 m2
9) modernizacja hali traka z dobudowa hali do obróbki drewna w bud,owieo powierzchni ok. 400 m2
h) grunŁY Pod w/w budYnkami bez użytkowania wieczystego powierzchniaok. 1 ha.

Łączna wartoŚĆ nieruchomoŚci ryyżej wliłnj-enionych od b do h wynosi ok. 1mJ.n zł.

Tytuł prawny:
współwłasność z bratem po ą części / a pozostała tł części z całościstanowi małżeńską wspólnośó majątkową.

III
1, Posiadam udziałY w spółkach handlowych z ud,ziałem powiatowych

osób PrawnYch }ub Przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie
nqn},lrlVDVUy - rlal€zy podaĆ 1iczbę i emiLenta udziałów: nie dotlrczy

udziałY te stanowią pakiet większy niż 1Ot udziałów w spółce: niedotyczy

Z Leqo tytułu osiągnąłem(ęłam)
nie dotyczy

l,v roku ubiegłyn dochod w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych społkach hand}owych - na]-ezy podac
1iczbę i emitenta udziałow: nie dotyczy

Z teqo tYtułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieg}ym dochod w wysokosci:nie dotyczy

rV.
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udzia}em powiatowych

osob prawnych lub przedsrębioTcawt w których uczestniczą
takie osoby - naLeży podac 1iczbę i emitenta akcji: nie doŁyczy

akc;e te stanowią pakiet większy nlż 1OZ akcij w społce: nie
dotyczy

W



Z tego cytułu
nie dotyczy

osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

Posiadam akcje w innych społkach
i emitenta akcji: nie dotyczy

handlowych - naLeży podac 1iczbę

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w
nie dotyczy

roku ubiegłym dochod w wysokości:

V.
NabYłem(am) (nabYł moj małżonek/ z wyłączeniem mienia przynaleznego doJego ma;ątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby

Prawnej, jednostek samorządu terytorialneqo, icń związkow ]ub odkomunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze PrzeŁargu - na]ezy podać opis mienra i datę nabycia, od kogo:w roku 2006 i 2008 nabylem od Urzędu Miasta i Gm5_ny w Zagórzu o, tłnagruntu Przeznaczonego na cele przemysłowe co stanowi po ,Ą części
wsPÓłwł,asnoŚĆ z bratem a 'ź z Łe3 części stanowi malżeńską wspólnośc
mająŁkową

prowadzę dziaia}nośc gospodaTczą (na]-ezy podać formę prawną
i przedmiot dziaŁalności): Spółka ,Jawna, prod,ukcja drzewna

- osobiścre - nie doŁyczy

1

- wspólnie z innymi osobami z bratem
z Leqo tytu}u osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychod
dochód w wysokości: przychód 5 866 ]-t3,!7 zż, dochód 884 522,3L

Zarządzam działa]-nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej dzs-aŁafności (nalezy podać formę prawną
i przedmiot działa]ności) : nie doŁyczy

- osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: nie doŁyczy

w roku ubieg}ym dochód w wysokościZ Leqo tytułu osiągnąłem(ęlam)
nie dotyczy

vI
1

zł-



VII.
W spótkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem czlonkiem komis3i rewizyjnej (od kiedy): nie d,otyczy
z tego t,ytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: niedotyczy

VTTT.
Tnne dochodY osiągane z tytu}u zatrudnienia ]_ub innej działa]nościzarobkowej lub Za)ęCI z podaniem kwot uzyskiwanych z każd,ego tytułu:t) z tYtułu zasiadania w Zarząd,zi-.e pod,karpactil; ];zby Ro]_nicze j wBoguchwale (małżeńska wspólność majątkowa)
PIT 11 przychód 23907,24 zŁ, dochód 22572,24 zżPIT-R kwota wypłacona 52t9L,64 zł
2)Dieta radnego Powiatu sanockiego 15405,36 (małżeńska wspólnośćmajątkowa)
3) z tYtulu zasiadania w Rad,zie Nadzorczej Zakładu Usług Technicznychspółka zo-o w Zagórz:u - przychód 15540 żł, dochód, L42o5 zł(małżeńskawspólność majątkowa)

Dochody żony:
1)RenŁa emeryŁura- 8797,54 zŁ (małżeńska wspólnośó majątkoiva)2)ze stosunku pracy 788]-,28 zŁ (małżeńska wspóJ-ność maiąu<owa1

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości
(w przypadku pojazdów mechanicznych
produkcj i ) :

Tartak wieJ'opiłowy FTAA- 60-2002r
Tartak pionowy taśmowy- rok. prod, 2008r
Maszyny do obróbki drewna(piły Łaśmowe
wieJ-opiła z LaL 2002-2005)
Linia technoJ-ogiczna do zbijania głównych
roku.
Samochód osobowy Fiat Bravo z 2Ot0 roku
Ładowarka ŁeJ-eskopowa Mąnitou z 2OL2 roku
Wózek widłowy rak z 2OO9 roku

508 wartoŚci w/w przedmiotów majątkowych stanowi mój ud,ział objęty
małżeńską wspólnością majątkową

powyzej 10 " 000 złotych
nalezy podać markę, model i rok

, frezarka, tartak tarczowy,

tarcz bębnów kablowych z zOtO



x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzejzaciągnięte kredyty i pozyc zki oiur'udzie]_one (wobec kogo, w zwtązku z jakim
wysokości) :

1)Raty Leasingowe (leasing operacyjny) wdotyczy Fiata Ducato, ,r.,=""rrri ko*-orl'*"5 ,Łrocin, w6zka widłowego rak, samochodu
Fundusz Leasingowy)

10.000 złotych, w tym
warunki r I]& j akich zostały

zdarzeniem, w jakiej

wysokości ok. 2OO OOO zż
si].osu z wyciągu pyłu i

osobowego Volvo (Europejski
2) RatY Leasingowe (leasing operacyjny)w wysokośei ok. 27 ooo euroAI(F Leasing - Po]-ska Dotyczy wierŁarki wietowrzecionowej3) Raty leasingowe (J-easing kapitałowy) w wysokości ok.70 OOO zŁsamochód osobowy BMW X5 (Europejski Fund,usz Leasingowy)4) zobowiązania wobec dostawców materiałów poa prJaui"ie bieżąca usługtransPortovrY / wynagrod,zenia d,la pracowników i n^rrutami , z Łytułupodatków ubezpieczeń i innych świadczeń około 634 ooo zż5) KredYtY i PoŻYczki zaciągnięte na finansowanie nakładu inwestycjiwobee BGż oddział Sanok i banku PKo sA oddział Sanok ok. 1 899 gl.Żł' w tYm kredYŁ w EUR PrzeJ-iczony w złotych wg kursu średniego NBp zdnia 3L.t2.2013r.

WszYstkie wYŻej vrlrmienione zobowiązania dotyczą spółki .Tawnej, którejjestem współwłaścicielem z ud,ziałem 508.
Mój udział objęty jest małżeńską wspóJ-nością majątkowąspłata zobowiązań następuje z dochod.ów uzyskiwanych ptzez spółke

Powyzsze oświadczenie składam świadomy (a) ,Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
pozbawienia wolności.

?.ry,.Zkr&Q, a$-łż

iż na podstawie
zatalenie prawdy

art.233 § 1
grozi kara

fb,^*;**_v
ość, data) (podpis )


