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UWAGA:
I . Osoba skladajqca odwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia

ka2dej z rubryk.
2. le2eli poszrzeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisai,,nie dotvcz.v"

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zanajest okre$liC przynalemosd poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych-, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i maj4tku objgtego malzenskE wspdlnosciq

maj4tkowq.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicE.

5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierzytelno3ci pienigine.

6. W czgsci A oiwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg(ci B zai informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci

czgsc A

Ja, nizej podpisany, Michal JgdrYs
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 27 marca'l 976 W Skarzysku - Kamiennej

Urz4d Gminy Bli2yn - sekretarz gminy od 18.03'2019r.

Urz4d Gminy Blizyn - zastqpca w6jta od 01.07.2019r.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz.tJ.22017r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie

gminnym(Dz.U,z20l,7r.poz.l875),zgodniezart.24htejustawyo6wiadczam,2eposiadamwchodzacewsklad

malzeriskie iwso6lno 3ci maiatkowei lub stanowiqce moj majqtek odrgbnY:,

I. Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigme zgromadzone w walucie polskiej: 65000,0021

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: 450,00 euro

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy na kwotg: nie dotyczy
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II.
1. Dom o powierzchni: 168 m2, o warto6ci: 450 000,0021

tytul prawny: wsp6twlasno5i mal2eriska

2. Mieszkanie o powierzchni: 57 m2, o wartoSci: 180000,00 zl tytul prawny: l/3 wsp6lwlasno66

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: og6lnogospodarcze, powierzchnia: 2,3 ha

o wartosci: 100 000,002t rodzaj zabudowy: zabudowane budynkami gospodarcrymi 60 000,0021

o wartoSci 50 000,00 tytul prawny: wsp6hvlasnoSi malzeriska. Z tego tytutu osi4gn4lem(glam)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

4. Inne nieruchomo5ci:

Powierzchnia: las o powierzchni 1,08 ha

o wartosci: 12 500,00 zl tytul prawny: wsp6hrlasno5i mal2eiska'

[r.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w: nie dotyczy

udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy rliz 10o/o udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

rv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbE i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te

stanowi4 pakiet wigkszy ni2 10% akcji w spolce: nie dotyczy

Z tego Qrtulu osi4gnqlem w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

VI.
1. Prowadzg dzialalno66 gospodarcz42 (nale2y poda6 formg prawn4 iprzedmiot dzialalno6ci):

osobiScie: jednoosobowa dzialalno5i gospodarcza do 17 marca 2019r'

wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

z tlgo tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym prrych6d i doch6d w wysokosci: przych6d 45185,8621.

doch6d 15471,6621;

2. Zaru4dzarn dzialalnosciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem' pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale2y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalno5ci):

- osobiScie: nie dotYczY

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy'

Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie doty

v.
Nabylem (nabyl m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego)

od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego' ich

zltiqzk6w'komunalnejosobyprawnejlubzwiqzkumetropolitalnegonastgpuj4cemienie,kt6re
podiegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo: nie

dotyczy .
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VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy,

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy,

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy
jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczejtl) 1sd kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoSi gospodarcz4: nie dotyczy

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego t5rtulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysokodci: nie dotyczy'

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqi z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

- jednoosobowa dzialalnosi gospodarcza prowadzona do 17.03.2019r.: przych6d 45185,8621.

doch6d 15471,6621;

- Urz4d Gminy Bli2yn umowa o praca: przych6d 86390,232t doch6d 84516'8lzl'

- przych6d z tytulu wynajmu: 2400,0021 doch6d: 2196,0021

Ix.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji):

- samoch6d Citroen Berlingo 2008r. 18000,0021 wsp6lwlasnodi mal2eriska'

- samoch6d Citroen C5 2007r. 13 000,0021 wsp6lwlasno3i mal2eriska'

x.
ZobowiTania pienigzne o wartosci po!\yzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i poiryczki

oraz warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem'

w jakiej wysoko6ci):

Kredyt hipotecmy 40263,89 Euro w Reiffeisen Bank Intemational z 2010r'
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Blizy n, 29 kwietnia 2020r.

(miejscowo5i, data)

I Niewla6ciwe skreSlii.
z Nie dotycry dzialalnosci wltw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorcrych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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