OSWIADUENIE MAJATKOWE
RADNEGO GMlNY
.

~

SEROCK, 30 kwiethia 2019r.
Uwaga:
1. Osoba skladajqca ofwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda starannego i
zupetnego wypetnienia kaidej z rublyk.
2. leieli poszaeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, nalezy wpisat
,,nie dotyuy".
3. Osoba sktadajqca ofwiadczenie obowiqzana jest okreflit przynaleinoiC poszueg6lnych
sktadnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzali do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego
matierisk3wsp6lnoiciq majqtkowq.
4. Ofwiadczenie o stanie majqtkowym dotyuy majqtku w kraju i za granicq.
5. Ofwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wienytelnoSci pienigine.
6. W cqfci A okwiaduenia zawarte sq informacje jawne, w a g k i 8 zaf informacje niejawne
dotyaqce adresu zamieszkania sktadajqcego ogwiadczenie oraz miejsca potoienia
nieruchomofci.

u~SC A
Ja, niiej podpisany(a), Krzysztof Edward Bohkowski,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20 lipca 1982r. w Warszawie,
BohkowskiConsulting Knysztof Bolikowski, Wlaiciciel
Herbowy Gr6d Sp. z o.o., Prezes Zanqdu
Szwajcaria Mazowsza Sp. z o.o., Prezes Zanqdu
Fundacja eBiznes Club, Prezes Zanqdu
Miasto i Gmina Serock, Radny
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sit 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 stanowiqce m6j
majqtek odrqbny:
1.

Zasoby pieniqine:
irodki pienicine zgromadzone w walucie polskiej:
ok. 15 000 zt
irodki pieniqine zgromadzone w waiucie obcej:
ok. 500 EUR
ok. 500 USD
papiery wartoiciowe:
akcje ENERGA (10 akcji)
na kwote: na kwotq: 89,lO zt

-

-

11.
1. Dom o powierzchni: (nie dotyczy) m2, o wartoici: (nie dotyczy)

tytut prawny: (nie dotyczy)
2. Mieszkanie o powierzchni: (nie dotyczy) rn2, o wartoici: (nie dotyczy)
tytul prawny: (nie dotyczy)
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nieruchornoie rolna, powierzchnia: 2,9025 ha + 0,1042 ha = 3,0067 ha
o wartoici: 220 000 zt
rodzaj zabudowy: zabudowa zagrodowa
tytut prawny: akt notarialny z dnia 17 rnaja 2013r. Repertoriurn A nurner 78612013 prowadzone
przez notariusza Klaudie Lubeckq
Z tego tytutu osiqgnqlern w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici: ok. 1795.66 zt dotacja
ARlMR
4. lnne nieruchomoici:

-

powierzchnia: (nie dotyczy)
o wartoici: (nie dotyczy)
tytul prawny: (nie dotyczy)

111.
1. Posiadarn udziaty w spolkach handlowych z udziatern grninnych os6b prawnych lub

-

przedsiebiorcow, w kt6rych uczestniczg takie osoby naleiy podat liczbq i emitenta udzial6w:
(nie dotyczy)
udziaty te stanowig pakiet wiekszy n i i 10%udziat6w w sp6lce: (nie dotyczy)
Z tego tytulu osiggngtem w roku ubiegtyrn dochod w wysokoici: (nie dotyczy)
2. Posiadarn udziaty w innych sp6tkach handlowych naleiy podat liczbe i emitenta udzial6w:
(nie dotyczy)
Z tego tytulu osiqgnglern w roku ubiegtyrn dochod w wysokoixi: (nie dotyczy)

-

IV.
1.Posiadarn akcje w spolkach handlowych z udzialem grninnych osob prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w ktorych uczestniczq takie osoby - naleiy podat liczbe i emitenta akcji:
(nie dotyczy)
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy n i i 10%akcji w spoke: .........................................................................
(nie dotyczy)
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym dochod w wysokoici: ................................................
(nie dotyczy)
2. Posiadarn akcje w innych spolkach handlowych - naleiy podat liczbe i ernitenta akcji: ...................
(nie dotyczy)
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym dochod w wysokoici:
(nie dotyczy)

..................................................

v.
Nabytem(am) (nabyl m6j mationek, z wylgczeniem mienia przynaleinego do jego majgtku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej palistwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu
teiytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujgce
mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podat opis mienia i date nabycia, od
kogo:
(nie dotyczy)

VI.
1.Prowadze dzialalnoit gospodarczq (naleiy podat form? prawn? i przedmiot dziatalnoici):
Bonkowski Consulting Krzysztof Bonkowski, Doradztwo w zakresie funduszy zewnetrznych, w tyrn
z UE, jak r6wniei Biuro Rachunkowe pod tg sarng nazwg
- osobiicie TAK
wsp6lnie z innymi osobami (nie dotyczy)
Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici:
przychod: 401 713.11 zt; poniostern koszty: 425 692,OO zt, w wyniku czego wystepuje strata
23 979,14 zt

-

2. Zarzqdzam dziatalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej

dzialalnoici (naleiy podat formq prawnq i przedmiot dzialalnoici):
(nie dotyczy)
- osobiicie (nie dotyczy)
- wsp6lnie z innymi osobami (nie dotyczy)
Z tego tytulu osiqgnqlern w roku ubiegtym dochod w wysokoici:
(nie dotyczy)

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ...................................................................................
11Herbowy Gr6d Sp. z 0.0.. Dzierienin
21 Szwajcaria Mazowsza Sp. z o.o., Dzierienin
-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ...................................................................................................
1105.05.2010, Prezes Zanqdu
21 21.10.2011, Prezes Zanqdu
-jestern cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......................................................................................
(nie dotyczy)
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................................................
(nie dotyczy)
Z tego tytutu osiqgnqtem w roku ubieglym doch6d w wysokoki: 0,00 d

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajeC, z podaniern
kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu:

11Stosunek sluibowy:
21 Stosunek pracy:
Lean Passion Sp. z o.o.,
31 DziatalnoiC wykonywana osobiicie:

30-12-2018r.)

Dieta radnego: 11521,32 zt (stan wyptat od 01-01-2018r. do 30-12-2018r.l
41 Najern i dzieriawa:
4 452,39 zt,
S/ Prawa rnajqtkowe, r6wniei prawa autorskie:

0.00

21

(wyptacone do 30-12-2018r.)

6/ Oprocentowanie kapitat6w pienieinych:
ok. 5 zt, odsetki
71 lnne:
DziatalnoiC gospodarcza, Bonkowski Consulting Krzysztof Bonkowski, Wtaiciciel, Strata:
23 979.14 rok (30-12-2018r);
Dziatalnoit spoteczna, Fundacja eBiznes Club, Prezes Zarzqdu, Brak dochodow;
Dziatalnoit wykonywana osobiicie, o ktorej mowa w art. 13 ustawy o podatku
dochodowym od os6b fizycznych (w tym umowy o dzieto izlecenia):
o Lean Passion Sp. z o.o., Przychod: 150,00 zt (stan na dzien 30-12-2018r.)

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleiy podat marke, model i rok produkcji):
Meble: Dotyay
Zestaw mebli biurowych
Dzida sztuki: Nie dotyuy
Bliuteria: Dotyczy
Sygnet rodowy
Spnet R N iAGD: Dotyuy
Tablica multimediaina
Biurowyspnet R N i AGD
Pojazdy mechaniune: Dotyczy
Skoda SuperB, 2009
VW Arnamk, 2011
Ford Ka, 2014
Przyczepa cieiarowa podtodziowa, 2014
L6df motomwa Coal 750,2013
Obiekty trwale nie zwiqzane z gruntem: Nie dotyay
Zwieneta: Nie dotyuy
Inne: Dotyay
Oprogramowanie do zanqdzania firmq
Spnqt komputerowy wraz z drukarkami

X.

Zobowiazania pieniqine o wartoici powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokojci):
1/ Nazwa: rnBank S.A.
Maksyrnalna wysokoit zobowigzania: 100 000.00 zt
Okres: linia odnawialna (firrnowy kredyt obrotowy)
Cel: prywatna linia kredytowa
lnne warunki: oprocentowanie standardowe, ok. 9-10%
21 Nazwa: rnBank S.A.
Maksyrnalna wysokoit zobowigzania: 100 000,W zt
Okres: linia odnawialna (firmowy kredyt obrotowy)
Cel: linia kredytowa na finansowanie dzialalnoici bieigcej firrny
lnne warunki: oprocentowanie standardowe, ok. 6-7%
31 Nazwa: ARR w Starachowicach
Maksyrnalna wysokoit zobowigzania: 54 120 zl
Okres: 36 rniesiecy
Cel: kredyt na ksztakenie
lnne warunki: odsetki 0%, 25% urnorzenia, w ramach pomocy de minimis

Powyisze oiwiadczenie sktadam iwiadorny(a), i i na podstawie art. 233
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

(miejxowoM, data)
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1 Kodeksu karnego za

