
0$wl~DaENlE MAJdTKOWE 
radnego gminy 

SEROCK dnia 23 listopada 2018 r. 
(miejxowog) 

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

zupelnego wypetnienia kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszueg6lne rubryki nie znajduja w konkretnym pnypadku zastosowanla, naleiy wpisaci 

,nie dotycry". 
3. Osoba sktadajaca oofwiadaenie obowiqzana jest okreoflit pnynaleinooft poszueg6lnych 

skiadnik6w majatkowych, dochod6w i zobowiqzah do majatku odrgbnego i majqtku objgtego 
matieliskq wsp6lnoofciq majqtkowp 

4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica. 
5. Oofwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniet wienytelnoofci pienieine. 

6. W czgCi A oofwiadczenia zawarte sa informacje jawne, w ueofci B zaS informacje niejawne 

dotyaace adresu zamieszkania sktadajqcego oofwiaduenie oraz miejsca pdoienia 
nieruchomoofcl. 

a g S t  A 
Ja, niiej podpisany(a), Kr~SZtof Edward Bonkowski, 

jilfiiona I nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

~rodzony(a) 20 lipca 1982r. w Warszawie, 

Bolikowski Consulting Krzysztof Bolikowski, Wlaiciciei 
Herbowy Gr6d Sp. z 0.0.. Prezes Zanqdu 
Fundacja eBiznes Club, Prezes Zanqdu 
Miasto i Gmina Serock, Radny 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko 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 oiwiadczam, i e  posiadam wchodzqce w sktad maiiehskiej 
wsp6lnoici majqtkowej lub itanowiqce m6j majqtek odrebny: 

1. 

Zasoby pieni~ine: 

-irodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 
ok. 15 000 z l  

- irodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: 
ok. 500 EUR 
ok. 800 USD 

- papien/ wartoiciowe: 
akcje ENERGA (10 akcji) 
na kwotg: na kwote: 92.60 zl 



II. 

1. Dom o powierzchni: (nie dotyuy) m2, o wartoici: (nie dotycry) 
tytul prawny: (nie dotycry) 
2. Mieszkanie o powierzchni: (nie dotyuy) m2, o wartoki: (nie dotyczy) 
tytul prawny: (nie dotyuy) 
3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: n ie~chomoi i  rolna, powierzchnia: 2,9025 ha + 0,1042 ha = 3,0067 ha 
o wartoici: 200 000 zt 

rodzaj zabudowy: zabudowa zagrodowa 
tytul prawny: akt notarialny z dnia 17 maja 2013r. Repertorium A numer 78612013 prowadzone 
pnez notariuua Klaudig Lubeckq 

Z tego tytulu osiggngtem(~1am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: ok. 1500~1- 
dotacja ARlMR 
4. lnne nieruchomoici: 
powierzchnia: (nie dotyczy) 

o wartoki: (nie dotyczy) 
tytul prawny: (nie dotyczy) 




















