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Dariusz Klimczak pracę w urzędzie marszałkowskim (wicemarszałek regionu) na poselski mandat zamienił w 2019 roku. Kolokwialnie – opłacało się.
Na początku kadencji deklarował oszczędności w kwocie 15,6 tys. złotych. Na koniec ubiegłego roku miał na koncie ok. 10,4 tys. złotych oraz 240
euro.

Senator z Prawa i Sprawiedliwości Rafał Ambrozik przez dwie kadencje zaoszczędził ponad
600 tys. złotych. Dariusz Klimczak z PSL, zamiast gromadzić zaskórniaki, na koncie
inwestuje w zakup mieszkań. Spośród trzech lokalnych parlamentarzystów jedynie Grzegorz
Wojciechowski nie musi spłacać żadnego kredytu.
Gdy startował w wyborach do sejmu był właścicielem mieszkania o pow. 65,45 m kw. wartego ok.
350 tys. złotych. W ubiegłym roku tę samą nieruchomość poseł Dariusz Klimczak szacował już na
450 tys. złotych. Jest właścicielem mieszkania (współwłasność małżeńska) o pow. 36,94 m kw.
wycenionego w 2021 roku na 280 tys. złotych.
Ludowiec jest te z właścicielem 1/3 domu o powierzchni 180,6 m kw. oszacowanego na 300 tys.
złotych i gospodarstwa o pow. 4,63 ha wartego ok. 50 tys. złotych.
W ubiegłym roku poseł zainwestował w dwie nieruchomości – mieszkanie o pow. 45,27 m kw. o

wartości 355 tys. złotych (współwłasność małżeńska) i mieszkanie o pow. 27,94 m kw. (w budowie).
Do wszystkich lokali dokupił miejsca parkingowe o łącznej wartości ok. 80 tys. złotych.
Poseł PSL w 2021 roku zarobił łącznie nieco ponad 200 tys. złotych. Na jego dochód składało się:
uposażenie poselskie – 135 287,67 złotych (dochód), dieta parlamentarna – 37 578,05 (w tym
nieopodatkowana – 32 536,40 złotych i opodatkowana – 5 041,65 złotych), przychód z wynajmu – 27
120 złotych, dochód ze sprzedaży – 662,80 złotych.
Wyraźnie poseł nie jest maniakiem motoryzacji. W ubiegłym roku zmienił audi A6 z 2011 r. na
renault clio z 2013 r.
Parlamentarzysta spłaca trzy kredyty mieszkaniowe. W 2011 roku pożyczył 307 741,53 złotych. Do
spłaty pozostało 237 648,58 złotych. W 2019 roku dostał kredyt w wysokości 130 tys. złotych, a do
spłacenia ma jeszcze 93 986 złotych. Ostatni kredyt to zobowiązanie z 2021 roku – 139 tys. złotych, z
czego do końca ubiegłego roku zdążył spłacić nieco ponad 6,4 tys. złotych.
Grzegorzowi Wojciechowskiemu, posłowi PiS od początku kadencji nie udało się wiele
zaoszczędzić. Na koniec 2021 roku miał na koncie 30 tys. złotych, o 7 tys. złotych mniej niż w 2019
roku.
Jest właścicielem domu o powierzchni 100 m kw. oszacowanego na 110 tys. złotych i gospodarstwa
rolnego o powierzchni 17,19 ha. Wycenił je na 270 tys. złotych.
Na ubiegłoroczny dochód parlamentarzysty składało się: uposażenie poselskie – 124 941,02 złotych,
dieta nieopodatkowana – 32 536,40 złotych, bank spółdzielczy – 560 złotych, dopłaty bezpośrednie –
16 tys. złotych, dochód z gospodarstwa – 16 tys. złotych i emerytura żony – 34 221,46 złotych.
Poseł niezmiennie (wspólnie z żoną) ma trzy samochody: peugeota 406 combi z 2004 r. - 10 tys.
złotych, peugeota 4007 z 2009 r. – 28 tys. złotych i land rovera z 2001 r. – 10 tys. złotych.
Jest jedynym parlamentarzystą z z naszego regionu, który nie ma zobowiązań powyżej 10 tys.
złotych. Na koniec 2019 roku miał kredyt konsumencki w kwocie 28 550 tys. złotych, który spłacił do
końca 2021 roku.
Gdy Rafał Ambrozik (PiS) składał oświadczenie majątkowe na początku swojej pierwszej kadencji
w senacie (za 2015 rok) deklarował oszczędności w kwocie 15 tys. złotych. Od tego czasu na jego
koncie przybywało średnio prawie 100 tys. złotych rocznie. Senator okazuje się najbardziej
oszczędnym wśród lokalnych parlamentarzystów. Na koniec 2021 roku zgromadził 605 tys. złotych i
673,92 euro.
Od lat jest właścicielem mieszkania o powierzchni 48,15 m kw., którego wartość od sześciu lat
szacuje niezmiennie na ok. 160 tys. złotych. Można się zastanawiać, gdzie obecnie można kupić
mieszkanie za 3,3 tys. złotych za metr kwadratowy.
Według senatora nie zmienia się też wartość trzech należących do niego działek rolnych. We
wszystkich oświadczeniach od 2016 roku działkę o pow. 0,52 ha wycenia na ok. 15 tys. złotych,
działkę o pow. 0,62 ha na ok. 10 tys. złotych, a tę o pow. 0,53 ha na ok. 9 tys. złotych.
Na jego dochód za 2021 rok składały się: dochód z tytułu umowy o pracę – 162 609,02 złotych oraz
dieta senatora – 37 578,05 złotych.
Ma dwa samochody – toyotę RAV4 z 2006 r. wycenioną na ok. 17 tys. złotych i skodę superb z 2010
r. wartą ok. 10,5 tys. złotych.

Senator spłaca kredyt hipoteczny we frankach. Na koniec 2021 roku do spłaty pozostało jeszcze ok.
3,2 tys. CHF.
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