
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE 
radnego gminy

BIURO RADY MIASTA 
Riotrkowa Trybyunalskiego

Wpt. 2 5 -03- 2022dnla

Piotr.kow Trybunalski, dnia 21.03.2022 rokpodpisNr

Uwaga:
1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego 

i zupelnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegoine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy 

wpisac „nie dotyczy”.
3. Osoba stdadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych 

skladnikow majatkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku 
objetego malzensk^ wspolnosci^ maj^tkow^.

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienifzne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne

dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz ntiejsca polozenia 
nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany (a), Rafal Pawel Czqjka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony 5 czerwca 1978 roku w Piotrkowie Trybunalskim

radny Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fbnkcja)

po zapoznaniu si$ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pozn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam 
wchodz^ce w sklad malzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 
o 71000 zl (malzenska wspolnosc majqtkowa)

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

- papiery wartosciowe: nie posiadam 
na kwot$: nie dotyczy



II.
1. Dom o powierzchni: meposiadam m2, o wartosci: nie dotyczy 

tytul prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni:

2.1 57,86 m2, o wartosci: 180.000 zl, tytul prawny: spoldzielcze wlasnosciowe prawo 
do lokalu, wspoMasnosc, jedna druga czfsci, mdj majqtek odrqbny;
2.2 64,26 m2 o wartosci; 270.000 zl, tytul prawny: spoldzielcze. wlasnosciowe prawo 
do lokalu, wspobvlasnosc, jedna druga czgsci, mdj majqtek odrqbny;

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie posiadam, powierzchnia: nie dotyczy 
o wartosci: nie dotyczy 
rodzaj zabudowy: nie dotyczy 
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gn^lem ($lam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 
nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci: nie posiadam

III.
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych 
lub przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta 
udzialow: nie posiadam

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lem (^lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta 
udzialow: nie posiadam

Z tego tytulu osi^gn^lem ($lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych 
lub przedsi^biorcow, w ktbrych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: 
nie posiadam

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osi^gn^tem ($tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczb$ i emitenta akcji: 
nie posiadam

Z tego tytulu osi^gn^lem (^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy



V.
Nabylem(am) (nabyt moj matzonek, z wy^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku 
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, irmej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du 
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce 
mienie, ktore podlegaio zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat$ nabycia 
od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz? dziaialnosc gospodarcz^ (nalezy podac form? prawns i przedmiot dziaialnosci): 
nie prowadz?

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytuhi osi^gn^iem (?tam) w roku ubiegtym przychdd i dochod w wysokosci: 
nie dotyczy

2. Zarz^dzam dziaialnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dziaialnosci (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dziaialnosci): 
nie zarzqdzam

- osobiscie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osi^gn^lem (?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

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

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

Z tego tytulu osi^gn^lem (?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zaj?6, 
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

o umowy o pracg: 98125,96 zl 
o inne zrodla: 239,69 zi 
o dochod Iqcznie: 98365,65 zl 
o diety radnego: 20574,00 zl 
o polisy ubezpieczeniowe: 8 76,79 zl 
o sprzedaz samochodu: 30500 zl

malzenska wspolnosc majqtkowa

Jako kierownik Grupy OPP 11562 dzialajqcej w ramach Fundacji Sedeka - KRS 0000338389, 
wspoharzqdzam zgromadzonq w 2021 roku na potrzeby podopiecznej kwotq: 6308,30 zl



IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazdow 
mechanicznych nalezy podac mark$, model i rok produkcji):
TOYOTA RAV4HYBRID 2016 r. (malzemka wspdlnosc majqtkowa)
OPEL ASTRA SPORTS TOURER 2016 r. (malzenska wspdlnosc majqtkowa)

X.
Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10000 zlotych, w tym zaci^gni^te kredyty 
i pozyczki oraz wanmki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, 
wjakiej wysokosci):
Wspolkredytobiorca: Kredyt mieszkaniowy hipoteczny WLASNYK4T udzielony 20.05.2013 roku 
przez PKO BP S.A. w wysokosci 140.600f 00 zl na okres 360 miesiycy. Na dzien 31.12.2021 roku 
pozostalo do splaty 112 088f59 zl



CZ^SC B

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

Piotrkow Trybunalski, 2L03.2022 r. 
(miejscowosc, data) (podpis)


