r a d n e g o grniny
Serock, dnia 16 wrzeinia 2018 r.
Uwaga:
1. Osoba

2.

skladajqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
izupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie majdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisat &

*.

Osoba skladajqca olwladczenle obowiqzana jest okreilit przynaleinolt poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w Izobowlqzah do majqtku odrebnego imajqtku objgtego matieliskg wsp6lnoiciq
majqtkowq.
4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejrnuje r6wniei wierzytelnoici pienieine.
6. W cqici A oiwiaduenia zawarte sq informacje jawne, w czglci B zag informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoici.
3.

Ja, niiej podpisany(a), Krzysztof Edward Bolikowski,
(lmiona i nazwlrko oral nawlsko rodawe)

urodzony(a ) 20 lipca 1982 roku w Warszawie
W

Bolikowski Consulting Krzysztof Bolikowski, WlaLciciel
Herbowy Gr6d Sp. z 0.0.. Prezes Zarzqdu
Fundacja eBiznes Club, Prezes Zanqdu
Miasto i Gmina Serock, Radny
(rniejrce zatrudnienla, stanowlrko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875),zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczarn, i e posiadam wchodzqce w sktad rnatieliskiej
wsp6lnoici majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:

1.
Zasoby pienieine:

I

~~~

---

- irodki pienieine zgrornadzone w walucie polskiej:
ok. 1 5 000 d (stan na 16.09.2018r.)

- irodki pienieine zgromadzone w walucie obcej:
ok. 500 EUR (stan na 16.09.2018r.)
ok. 800 USD (stan na 16.09.2018r.)
- papiery wartoiciowe:
akcje ENERGA (10 akcji)
na kwote: na kwote: 75.10 d (stan na 14.09.2018r.)

I
1

II.
1

Dom o powierzchni: (nie dotyczy) m', o wartoici: (nie d o t y u y )
tytul prawny: (nie dotyczy)
Mieszkanie o powierzchni: (nie dotyczy) m', o wartoici: (nie d o t y u y )
2
tytut prawny: . (nie d o t y u y )
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: nieruchomo9t rolna,
powierzchnia: 2,9025 ha + 0,1042 ha = 3,0067 ha
o wartoici: 160.000 zt, darowizna od rodzic6w

rodzaj zabudowy: rabudowa zagrodowa
tytut prawny: akt notarialny z dnia 17 maja 2013r. Repertorium A numer 78612013 prowadzone
przez notariusza Klaudle Lubeckq
ok. 1000 zt z dotacji bezpofredniej ARIMR
4. lnne nieruchomofci: powierzchnia:
o wartoici: (nie dotyczy)

tytul prawny: (nie dotyczy)

111.
1. Posiadam udziaty w spMkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w, w
kt6rych uuestniczgtakie osoby - naleiy podat liczbe i emitenta udziat6w: (nie dotyczy)
udziaty te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w space: (nie dotyuy)
Z tego tytutu osiqgnqtem(@am)w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: (nie dotyczy)
2. Posiadam udziaty w innych spMkach handlowych - naleiy podat liczbe i emitenta udziat6w:
(nie dotyczy)
Z tego tytutu osiqgnqtem(@am)w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: (nie dotyczy)

IV.
1. Posiadam akcje w spMkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorc6w, w
ktorych uczestniczq takie osoby naleiy podat liube iemitenta akcji: (nie dotyuy)
akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10% akcji w sp6tce: (nie dotyuy)
Z tego tytutu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: (nie dotyczy)
2. Posiadam akcje w innych spMkach handlowych naleiy podat iiubp i emitenta akcji: (nle dotyczy)
Z tego tytutu osiqgnqtem(@am)w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: (nie dotyczy)

-

-

v.
Nab@em(am)(nab* m6j maiionek, z wytgczeniem mienia przynaieinego do jego majgtku odrebnego) od
Skarbu Pahstwa, lnnej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samonqdu ter/torialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujgce mienie, kt6re podlegato zbyciu w
naleiy
podat
opis
mienia
i date
nabycia,
od
kogo:
drodze
przetargu
(nie dotyuy)

-

VI.
1. Prowadze dziatalnoit gospodaruq (naleiy podat formg prawng i przedmiot dziatalnoici): Bolikowskl
Consulting Krzysztof Borikowski, Doradztwo w zakresie funduszy zewnetrznych, w tym z UE, jak
r6wnieiBiuro Rachunkowe pod Q samq nazwq
osobifcie Tak
- wsp6lnie z innymi osobami (nie dotyuy)

-

Z tego tytutu na dzierl 16.09.2018 osiggnqtem(@am):pnych6d: 246 59934 d; ponioslem koszty:
306 181.81 zt, w wyniku uego wystepuje strata 59 582,47 d
2. Zarzgdzam dziaialnoicig gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziaialnoici
(naleiy podat forme prawng i przedmiot dziatalnoici): (nie dotyuy)
- osobiicie (nie dotyczy)
- wsp6lnie z innymi osobami (nie dotyczy)

Z tegotytutu osiggngtem(e1am)w roku ubiegtym dochod w wysokoici: (nie dotyczy)

-.

