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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

cztonka zarzqdu powiatu> sekrotarza powiatu> skarbnika powiatu> kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzajqcogo powiatowq osobq prawnq oraz osoby

wydajqcej docyzjo administracyjno w imioniu starosty*

Kiodzko, dnia 29. kwietnia 2021 r.
(miejscowosc)

Uwaga;

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzati do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzenskq wspolnosciq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^ki A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

A

Ja, nizej podpisany(a), Adam Kazimierz Kwas
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 21 grudnia 1954 w Ktodzku
dyrektor Zespotu Szkof Specjalnych w Ktodzku

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z pozn. zmianami), zgodnie z art.
25c tej ustawy

oswiadczam, ze posiadam wchodzqco w sktad matzonskioj wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj
majqtek odrqbny:

I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: iokata bankowa PKO BP O/Ktodzko 7 675,64 zt (Siedem
tysi^cy szescset siedemdziesiqt pi^c 64/100 ztotych), srodki pieni^zne na koncie bankowym w kwocie
19 897,79 zt (Dziewi^tnascie tysi^cy osiemset dziewi^cdziesiqt siedem 79/100 ztotych), udziat w
pracowniczej kasie zapomogowo-pozyczkowej przy Ktodzkiej Szkole Przedsi^biorczosci w Ktodzku 6 310,00
zt (Szesc tysi^cy trzysta dziesi^c ztotych), srodki pieni^zne w gotowce 12 600,00 zt (Dwanascie tysi^cy
szescset ztotych) Iokata na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego 7 000,00 zt (Siedem tysi^cy
ztotych).

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartokiowe: nie dotyczy na kwot^: nie dotyczy

II.

1. Dom 0 powierzchni: nie dotyczy m^owartosci: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powierzchni:. nie dotyczy m^, o wartoki: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ogoinorolne powierzchnia: 39,54 ha
0 wartosci: 1400 000 zt

rodzaj zabudowy: zabudowania mieszkalne i gospodarcze



tytut prawny: wspotwtasnosc w 1/3 zabudowah mieszkalnych i gospodarczych i dziatki siedliskowej; majqtek
odr^bny, nie obj^ty wspolnosciq majqtkowq matzensk^ (zabudowania i ww. cz^sc gospodarstwa uzytkuje
nieodptatnie rodzina).

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoki: z tytulu wydzierzawienia
osobom fizycznym gruntow rolnych przychod wyniosi w r. 2020 do 31 grudnia 25 500 (Dwadziekia szek
tysi^cy pi^cset ziotych) zl; a dochod 24 500 zt (Dwadziescia cztery tysigce pi^cset ztotych).

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktorych uczestniczq takie osoby - naiezy podac liczb^ 1 emitenta udzlatow:
nie dotyczy

udziaty te stanowig pakiet wi^kszy niz 10% udzlatow w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — naiezy podac liczbQ i emitenta udziatow: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy
IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiQbiorcow,
w  ktorych uczestniczq takie osoby - naiezy podac liczbQ i emitenta akcji:
nie dotyczy

2. akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - naiezy podac liczb^ i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy.

V.

Nabytem^am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - naiezy podac opis mienia i datQ nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.

1. ProwadzQ dziatalnok gospodarczq (naiezy podac form^ prawny i przedmiot dziatalnoki): nie dotyczy
- osobikie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gngtem^^tafn) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Zarz^dzam dziatalnokiq gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej

dziatalnosci (naiezy podac form^ prawny i przedmiot dziatalnoki): nie dotyczy
-osobikie nie dotyczy

-wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy
VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytutu osiqgnqtemf^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: nie dotyczy

VIM.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoki zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: w roku 2020, na dzien 31 grudnia osiqgnqtem, z tytutu stosunku pracy
dochod 57 970,89 zt netto (Pi^cdziesiqt siedem tysi^cy dziewi^cset siedemdziesiqt 89/100 zt); z umow zlecenia
dochod netto 2 920,00 zt (Dwa tysiqce dziewi^cset dwadziescia ztotych), tytutem diet radnego za 2020 rok do



dnia 31. grudnia, uzyskatem przychod 18 035,00 ztotych (Osiemnascie tysi^cy trzydziesci piQC ztotych); z tytulu
najmu lokalu uzytkowego b^dqcego sktadnikiem masy spadkowej po zmartej matce przychod w roku 2020 r.
wyniost 4 800 ztotych (Cztery tysiqce osiemset ztotych) z tytutu swiadczenia pieni^znego z Urz^du ds.
Kombatantow i Osob Represjonowanych dochod 5 270,86 zt {Pi^c tysi^cy dwiekie siedemdziesiqt 86/100 zt).
IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, model 1 rok produkcji): nie dotyczy
Zobowiqzania pienl^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki): nie
dotyczy.

Wymienione w niniejszym zeznaniu wszystkie sktadniki majqtkowe stanowiq mo] majqtek odr^bny, wytqczony
ze wspoinoty majqtkowej matzehskiej umow^ notariainq o jej zniesieniu zawartq w dniu 10.06.1998 r.

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadaj^cej oswiadczenie:
Miejsce potozenia nieruchomosci wymienlonych w punkcie il cz^scl A (adres):
1. nie dotyczy

2. nie dotyczy

3.
4. nie dotyczy

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Ktodzko, dnia 29 kwietnia 2021 Adam Kwas 7
(miejscowosc, data) (podpis) /

1 Niewtakiwe skresiic.

2 Nie dotyczy dziatainoki wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

^ Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.




