
Serock, dnia 27 kwietnia 2016 r. 

~SWIADCZENIE MAJ~TKOWE 
radnego gminy 

Uwaga: 
1. Osoba sktadajqca ~Jwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i 

zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisai ,,n& 

dotvczv". 
3. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okrejlii przynaleinoid poszczeg6lnych sktadnikow 

majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego matienskq 
wsp6lnoJciq majqtkowq. 

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoici pieniqine. 
6. W czqfci A oswiadczenia zawarte q informacje jawne, w czqici B zag informacje niejawne dotyczqce 

adresu zamieszkania sktadajqcego oiwiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomoJci. 

CZESC A 
la, niiej podpisany(a), Krzysztof Edward Bonkowski 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 
urodzony(a) 20 lipca 1982 roku w Warszawie 
zatrudniony w: 
Bonkowski Consulting Krzysztof Bonkowski, WCaSciciel 
Herbowy Gr6d Sp. z o.o., Prezes Zarzqdu 
Miasto i Gmina Serock, Radny 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sic: z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e  posiadam 

. , . .  , , .  . a s t a n o w i q c e  m6j majqtek odrebny: 

1. 
Zasoby pienieine: 
- irodki pienieine gromadzone w walucie polskiej: 

ok. 40 000,OO z l  (stan na 31.12.2015r.) 
- irodki pienieine gromadzone w walucie obcej: 

ok. 1000,OO EUR (stan na 31.12.2015r.) 
- papiery wartoiciowe: 

akcje ENERGA (10 akcji) na kwote: 126,40 zt (stan na 31.12.2015r.) 

11. 
1. Dom o powierzchni: (nie dotyczy) mZ, o wartofci: (nie dotyczy) 
tytut prawny: (nie dotyczy) 
2. Mieszkanie o powierzchni: (nie dotyczy) mZ, o wartoici: (nie dotyczy) 

tytut prawny: (nie dotyczy) 
3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: nieruchomoici rolne, powierzchnia: 2,9025 ha + 0,1042 ha = 3,0067 ha 

o wartoici: 150.000 A, darowizna od rodzicow 



rodzaj zabudowy: zabudowa zagrodowa 
tytut prawny: akt notarialny z dnia 17 maja 2013r. Repertorium A numer 78612013 prowadzone 
przez notariusza Klaudie Lubeckq 
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokoici: 1500,OO zt 

4. lnne nieruchomoici: 
o wartoici: (nie dotyczy) 
tytut prawny: (nie dotyczy) 

111. 
1. Posiadam udziaty w spbtkach handlowych z udziakm gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6~~ w 
ktorych uczestniczq takie osoby - naleiy podad liczbq i emitenta udziatow: 
(nie dotyczy) 
udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy ni i  10% udziatbw w spbtce: 
(nie dotyczy) 
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: 
(nie dotyczy) 
2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - naleiy podad liczbq i emitenta udziatow: 
Herbowy Grbd Sp. z o.o., 49 udziatbw o tqcznej wartofci 2 450 d. 
Szwajcaria Mazowsza Sp. z o.o., 99 udziatbw o tqcznej wartofci 4 950,OO zt 
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: 0,00 zt 

IV. 
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych o d b  prawnych lub przedsiebiorc6w, w 
ktdrych uczestniczq takie osoby - naleiy podad liczbq i emitenta akcji: 
(nie dotyczy) 
akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i  10% akcji w sp6tce: (nie dotyczy) 
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoki: (nie dotyczy) 
2. Posiadam akcje w innych spMkach handlowych - naleiy podad liczbe i emitenta akcji: 
(nie dotyczy) 
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: (nie dotyczy) 

v. 
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego) od 
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow 
lub od komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - 
naleiy podad opis mienia i date nabycia, od kogo: 
(nie dotyczy) 

VI. 
1. Prowadzq dziatalnoid gospodarczq (naleiy podad formq prawnq i przedmiot dziatalnoici): Bofikowski 
Consulting Krzysztof Bofikowski, Doradztwo w zakresie funduszy zewnetrznych, w tym z UE, jak 
rbwniei Biuro Rachunkowe pod tq samq nazwq 
- osobiicie: Tak 
- wspolnie z innymi osobami: (nie dotyczy) 

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici: 
PRZYCH~D: 274 717,74 d 
DOCH~D: -55 703,50 zt 

2. Zarzqdzam dziatalnokiq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej 
dziatalnoici (naleiy podad forme prawng i przedmiot dziatalnoici): (nie dotyczy) 

- osobiicie: (nie dotyczy) 



- wspdlnie z innymi osobami: (nie dotyczy) 
Z tego tytutu osiqgnqtem(i$am) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: (nie dotyczy) 

VII. 
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): 
11 Herbowy Grdd Sp. z o.o., Dzierienin 
21 Szwajcaria Mazowsza Sp. z o.o., Dzierienin 
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): 
11 05.05.2010, Prezes Zarzqdu 
21 21.10.2011, Prezes Zarzqdu 
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie 
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie 
Z tego tytutu osiqgnqtem(q4am) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokoici: 0,00 d 

VIII. 
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoici zarobkowej lub zajed, 
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: 
11 Stosunek stuibowy: 

0,00 zt (stan na dzieh 31-12-2019.) 
21 Stosunek pracy: 

Umowa o pracg: 1750,OO zt brutto/mc, 01.01.-31.12.2015r. otrzymatem wynagrodzenie w 
wysokoSci 21 000,OO d brutto 

31 Dziatalnoid wykonywana osobiicie: 
Dieta radnego: 14 202,36 zt (stan na dzieri 31-12-2015r.) 

41 Najem i dzieriawa: 
300,OO A, (wyptacone do 31-12-2015r.) 

51 Prawa majqtkowe, rdwniei prawa autorskie: 
0,00 d (wypiacone do 31-12-2015r.) 

61 Oprocentowanie kapitatdw pienieinych: 
ok. 50 zt, odsetki 

71 lnne: 
DziatalnoJC gospodarcza, Bohkowski Consulting Krzysztof Bohkowski, WtaJciciel, 
zt za 2015 rok 
DziatalnoSC spoleczna, Fundacja eBiznes Club, Prezes Zarzgdu, Brak dochod6w; 

IX. 
Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10.000 ztotych (w przypadku pojazddw 
mechanicznych naleiy podad mark%, model i rok produkcji): 

Meble: Dotyczy 
Zestaw mebli biurowych 

Dzieta sztuki: Nie dotyczy 
Biiuteria: Nie dotyay 
Sprzgt RRTV i AGD: Dotyczy 

Tablica multimedialna 
Biurowy sprzgt RTV i AGD 

Pojazdy mechaniczne: Dotyczy 
Skoda SuperB, 2009, 

r Fiat Dukato, 2010 



VW Amarok, 2011 
Ford Ka, 2014 
Przyczepa cigiarowa podiodziowa, 2014 
t6di  motorowa Coral 750,2013 

Obiekty trwale nie zwiqzane z gruntem: Nie dotyczy 
Zwierzgta: Nie dotyczy 
Inne: Dotyczy 

Oprogramowanie CMS do zarzqdzania stronami internetowymi 
Oprogramowanie CRM i do zarzqdzania projektami 
Sprzgt komputerowy wraz z drukarkami 

X. 
Zobowiqzania pienieine o wartoici powyiej 10.000 ziotych, w tym zaciqgniete kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokofci): 
11 Nazwa: mBank 
Pierwotna wysokoiC zobowiqzania: 143 000 zt, na dzieri podpisania umowy: 20-05-2014r. 
Okres: 36 miesigcy 
WysokojC zobowiqzania do caikowitej sptaty kredytu: 71 064,43 d (stan na 31-12-2015r.) 
Cel: na finansowanie dziaialnoki bieirjcej firmy 
lnne warunki: oprocentowanie: 4,5 pp t WlBOR 3M 
21 Nazwa: mBank 
Pierwotna wysokoJC zobowiqzania: 20 000 d, na dzieri podpisania umowy: 30-07-2014r. 
Okres: do 06/2019r. 
WysokoBC zobowiqzania bieigca: ok. 862,88 zt do catkowitej sptaty karty (stan na 31-12-2015r.) 
Cel: prywatna karta kredytowa 
lnne warunki: oprocentowanie: 12% (na dzieri 31-12-2015r.) 
31 Nazwa: Idea Bank 
Pierwotna wysokofC zobowiqzania: 348 953,44 zl, na dzieri podpisania umowy: 09-06-2011r. 
Okres: 60 miesiecy 
WysokoBC zobowiqzania bieiqca: 0,00 z l  do calkowitej sptaty kredytu 
Cel: linia kredytowa na finansowanie dziatalnogci bieiqcej firmy 
lnne warunki: oprocentowanie: (6,10% - zniika 1,596) = 4,6% + WlBOR 3M 

Powyisze oiwiadczenie sktadam iwiadomy(a), i i  na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici. 

. Q . . . . .  J-~d 
(miejscowoSC, data) 


