
BIURO RADY MIASTA 
Piotrkowa Trybyunalsklego

OSWIADCZENIE MAJATKOWE 

radnego gminy

Wp». 2 9 -04- 2022dnia

Nr podpis.... Piotrkow Trybunatski, dnia 29.04.2022 r. 
(miejscowoSd)

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego 

wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisal "nie 

dotvczv".
3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow 

maj^tkowych, dochoddw i zobowiqzah do maj^tku odr^bnego i majqtku objQtego matzensk^ 
wspolnosciq majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienigzne.
6. W czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B za^ informacje niejawne dotyczqce 

adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZt&A
Ja, nizej podpisany(a), Krystyna Czechowska, nazwisko rodowe Kowalska,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 23.08.1972 r. w Piotrkowie Tryb.

RADNA RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z pozn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad 
matzenskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrqbny:

I.
Zasoby pieniqzne:
- srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: 11 237,95 zt (wlasnosc)

- srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartosciowe: NIE DOTYCZY

na kwotq:
r
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1.
a) Dom o powierzchni ok. 109 m2 wraz z trzema budynkami niemieszkalnymi o t^cznej powierzchni ok.

71 m2 o tqcznej wartosci ok. 338.000,00 zt -
tytuf prawny: wtasnosc

b) Dom o powierzchni ok. 207 m2 wraz z budynkiem niemieszkalnym o powierzchni ok. 48 m2 o 
wartosci ok 725.000,00 zt
tytuf prawny: wspbtwtasnosc - % domu (na dzieh 31.12.2021 nieuregulowane sprawy spadkowe po 
zmartym m^zu)

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartosci:......................................................................
tytut prawny:.........................................................................................................................................

3. Gospodarstwo rolne: NIE DOTYCZY 
rodzaj gospodarstwa:
o wartosci:...............
rodzaj zabudowy:.....
tytut prawny:........... .
Z tego tytutu osiqgn^teml^tam) w roku ubiegtym przychbd i dochod w wysokosci:............................

4. Inne nieruchomosci:
a) Dziatka budowlana, na ktorej posadowiony jest dom - powierzchnia ok. 259 m2o wartoSci ok 

45.000,00 zt-dotyczy punktu II.la) oswiadczenia
tytut prawny: wtasnosc

b) Dziatka budowlana, na ktbrej posadowiony jest dom - powierzchnia ok. 502 m2 o wartoSci ok. 
77.00,00 zt - dotyczy punktu II.lb) oswiadczenia
tytut prawny: wspbtwtasnosc - % dziatki {na dzien 31.12.2021 nieuregulowane sprawy spadkowe 
po zmartym m^zu)

., powierzchnia:

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow, 
w ktorych uczestnicz^ takie osoby- nalezy podac liczbQ i emitenta udziaiow:
NIE DOTYCZY...............................................................................................................................................

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziaiow w spotce:

Z tego tytutu osi4gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbQ i emitenta udziatow: 
NIE DOTYCZY....................................... .......................................................................................

Z tego tytutu osi4gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi^biorcow, 

w ktbrych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY......................................................................................................................................
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akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiqgn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: 
NIE DOTYCZY.....................................................................................................................

Z tego tytutu osiqgn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) 
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich 
zwigzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato 
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY....................................................................................................................................................

VI.
1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcz^ (nalezy podac forms prawns i przedmiot dziatalnosci): forma 

prawna- JEDNOOOSBOWA DZIAtALNO££ GOSPODARCZA, zarejestrowana w dn. 20.05.2021 r., 
przedmiot dziatalnosci: PKD 82.99.Z

-osobiscie TAK...................................................................................................................................

- wspolnie z innymi osobami NIE DOTYCZY,

Z tego tytutu osisgnstem(stam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: przychod 40.514,21 
zt, dochod 32.337,77 zt.

2. Zarzqdzam dziatalnoicis gospodarczs lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci 
(nalezy podac forms prawns i przedmiot dziatalnosci): NIE DOTYCZY........................................................

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osisgnstem(stam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy



-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj$c, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: STAROSTWO POWIATOWE W PIOTRKOWIE TRYB. - UMOWA 
O PRACt; - DOCHOD BRUTTO 85 393,98 Zt, RADA MIASTA- DIETA RADNEJ - DOCHOD BRUTTO - 20 574,00 
Zt, Z TYTUtU „Dziatalnosc wykonywana osobiscie, o ktorej mowa w art. 13 ustawy" - 6 116,00 Zt, 
Z TYTUtU „Prawa autorskie i inne prawa, o ktorych mowa w art. 18 ustawy" - 2 156,28 zt.

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, model i rok produkcji):.................................................................................................
TOYOTA COROLLA, POJ. 1,6 ROK 2017( wspotwtasciciel Vi samochodu)......................................................

X.
Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz 
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
Pekao S.A. - pozyczka gotowkowa, umowa kredytu zawarta w dn. 31.12.2021 r. - kwota 152 053,00 zt.

i.
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Powyzsze oiwiadczenie sMadam iwiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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