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~SWIADCZENIE MAJ~TKOWE 

radnego gminy f 
Uwaga: 
1. Osoba sktadajqca ogwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i 

zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszczegblne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisaC 

dotyczv". 
3. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreflit przynaleinoJC poszuegblnych sktadnikow 

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego matieriskq 
wspblnoiciq majqtkowq. 

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rbwniei wierzytelnofci pienigine. 
6. W czgSci A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgici B zaf informacje niejawne dotyczqce 

adresu zamieszkania skladajqcego ofwiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomoici. 

CZ@C A 
Ja, niiej podpisany(a), Krzysztof Edward Bonkowski 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 
urodzony(a) 20 lipca 1982 roku w Warszawie 
zatrudniony w: 
Bohkowski Consulting Krzysztof Bohkowski, Wta6ciciel 
Herbowy Grbd Sp. z o.o., Prezes Zarzqdu 
Fundacja eBiznes Club, Prezes Zarzqdu 
Miasto i Gmina Serock, Radny 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e  posiadam wchodzgce w sktad 
malieriskiej wsp6lnoici majgtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrqbny: 

1. 
Zasoby pieniqine: 
- frodki pieniqine gromadzone w walucie polskiej: 

ok. 30 000,OO d (stan na 31.12.2016r.) 
- frodki pieniqine gromadzone w walucie obcej: 

ok. 700,OO EUR (stan na 31.12.2016r.) 
- papiery wartokiowe: 

akcje ENERGA (10 akcji) na kwotq: 91,OO z l  (stan na 30.12.2016r.) 

II. 
1. Dom o powierzchni: (nie dotyczy) m2, o wartoici: (nie dotyczy) 
tytut prawny: (nie dotyczy) 
2. Mieszkanie o powierzchni: (nie dotyczy) m2, o wartoici: (nie dotyczy) 

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

o wartofci: 160.000 d, darowizna od rodzic6w 



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: ok. 2119,49 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 przedsiqbiorcow, w 
ktorych uczestniczq takie osoby - naleiy podad liczbe i emitenta udziatow: 
(nie dotyczy) 
udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy n i i  10% udziat6w w space: 
(nie dotyczy) 
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: 
(nie dotyczy) 
2. Posiadam udziaiy w innych spotkach handlowych - naleiy podad liczbq i emitenta udziat6w: 
Herbowy Gr6d Sp. z 0.0.) 49 udziatow o tqcznej wartojci 2 450 zt. 
Szwajcaria Mazowsza Sp. z o.o., 99 udziatbw o tqcznej wartoici 4 950,OO zt 
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: 0,00 zt 

IV. 
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorcbw, w 
ktdrych uczestniczq takie osoby - naleiy podad liczbe i emitenta akcji: 
(nie dotyczy) 
akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni i  10% akcji w spotce: (nie dotyczy) 
Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokofci: (nie dotyczy) 
2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - naleiy podaC liczbq i emitenta akcji: 
(nie dotyczy) 
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: (nie dotyczy) 

v. 
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego) od 
Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkdw 
lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, ktbre podlegato zbyciu w drodze przetargu - 
naleiy podaC opis mienia i date nabycia, od kogo: 
(nie dotyczy) 

VI. 
1. Prowadzq dziatalnofd gospodarczq (naleiy podad forms prawnq i przedmiot dziatalnoki): Bohkowski 
Consulting Krzysztof Borikowski, Doradztwo w zakresie funduszy zewnqtrznych, w tym z UE, jak 
r6wniei Biuro Rachunkowe pod tq samq nazwq 
- osobiicie: Tak 
- wsp6lnie z innymi osobami: (nie dotyczy) 

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przychod i strate w wysokoici: 
PRZYCH~D: 347 587,25 zt 
STRATA: 5 234,44 zt 

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

- osobiicie: (nie dotyczy) 










