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UWAGA:
L Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowiqzanajest do zgodnego z prawde stalannego i zupelnego wypelnienia

kazdej z rubryk.
2. tezeliposzrzeg6lne rubryki nie majdujq w konkremym przypadku zastosowania, nale2y wpisai,.nie dotvczv"

3. Osobaskladajfca oswiadczenie obowiqzanajest okre6lii przynalemosi poszczeg6laych skladnikow

maj4tkowych, dochod6w i zobowigan do maj4tku odrqbnego i maj4tku objgtego malzelisk4 rusp6lno6ciE

maiatkowq.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granicq'

5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierryt€lno3ci pienigzne'

6. W czesci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zai informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci

CZESC A

J4 nizej podpisany, Michal JgdrYs
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony 27 marca 1976 W Skarzysku - Kamiennej

Urz4d Gminy Blizyn - sekretarz gminy

Urz4d Gminy Bli2yn - zastgpca w6jta
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

przez osoby pelniqce funkcje publiczre (Dz.lJ. z20l'tr. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

gminnym (Dz. tJ. z 2}l'.|.. poz. 1875), zlodr,ie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze p9!4daD l{qh9dz4qq

malzeiskie iwsoolnoSci iatkowei lub stanowiqce moj majqtek odr9bny:

I. Zasoby pienigine:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 70000'0021

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: 500.00 euro

- papiery wartosciowe: nie dotyczy na kwotg: nie dotyczy
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II.
l. Dom o powierzchni: 168 m2, o warto3ci: 450 000'0021

tytul prawny: wsp6lwlasnoS6 malzeriska

2. Mieszkanie o powierzchni: 57 m2. o wartosci: 180000,00 zl tytul prawny: l/3 wsp6hrlasnoS6

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: 0g6lnogospodarcze, powierzchnia: 2,3 ha

o wartoSci: 100 000,0021 rodzaj zabudowy: zabudowane budynkami gospodarczymi o wartoici

60 000,00 tytul prawny: wsp6hvlasnosi mal2eirska. Z tego tytufu osi4gnqlem w roku ubiegtym

przych6d i doch6d w wysoko6ci: nie dotyczy

4- Inne nieruchomoSci:

Powierzchnia: las o powierzchni l'08 ha

o wartosci: 12 500,00 zl tytul prawny: wsp6twlasnosi malzeriska'

III.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wigksry niL10% udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osi4gnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

Iv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podai liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te

stanowi4 pakiet wigkszy ni2 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgn4lem w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

vI.
l. prowadzg dzialalnoii gospodarcz42 (nale2y podai formq prawn4 iprzedmiot dzialalnoSci):

osobiScie: nie dotyczY

wsp6lnie z innymi osobami nie dotycry
Z tlgo tytulu osi4gn4lem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy

2. Zuz{dzarn dzialalnosci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalno6ci (nalezy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci):

- osobiScie: nie dotYczY

- wsp6lnie z innymi osobami: nie dotyczy.

Z tego tytulu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: nie dotyczy
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V.
Nabylem (nabyl m6j malzonek. z wyl4czeriem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego)

od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich

zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego nastqpuj4ce mienie' kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podai opis mienia i datq nabycia' od kogo: nie

dotyczy.



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

- jestem czlonkiem zatz4du (od kiedy): nie dotyczy.

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

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

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

2. W sp6ldzielniach: nie dotYczY

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem rady nadzorczejl:l 166 kiedy): nie dotyczy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedv): nie dotyczy

Z tego tytutu osi4gn4lem w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: 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 rewiryjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytutu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy

vIIr.
Inne dochody osi4gane z tl.tulu zatrudnienia lub irurej dzialalnosci zarobkowej lub zaj96 z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaZdego tytulu:

- urz4d Gminy Blizyn umowa o praca: przych6d 124703,8121doch6d brutto 121103,8121.

- przych6d z tytulu wynajmu: 2400,0021 doch6d: 2196.0021

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

mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):

- samoch6d Citroen Berlingo 2008r. 18000,0021 wsp6twlasnoSi mal2eriska'

- samoch6d Peugeot 508SW 2016r. 5 1000,0021 wsp6hvlasno6i mal2eriska'

- samoch6d Fiat DOBLO 2013r. 15000,0021 wsp6hvlasno5d malzefiska'

x.
ZobowiEzaria pienigine o wartoSci polvy2ej l0 000 zlotych' w tym zaci4gnigte kredyty i poiryczki

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

w jakiej wysoko6ci):

Kredyt hipotecmy 39326,27 Euro w Reiffeisen Bank Intemational z 2010r'
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powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy, iz na podstawie art. 233 $ I Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci'
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Bliiy r, 29 kwietnia 2020r.

(miejscowo6i. data)

I Niewlasciwe skreslic.
, ttie dotyczy azialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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