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1. Osoba skladajqca o4wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupelnego wypelnie- 
nia kafdej z rubryk. 

2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym plzypadku zastosowania, nalety wpisaC ,nie do&- 
CN". 

3. Osoba skladajqca dwiadczenie obowiqzana jest okre4liC przynaletno4C poszczeg6lnych skladnik6w malqt- 
kowych, dochod6w i zobowlqzaii do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego manelSskq wsp6lno$ciq ma- 
jqtkowq. 

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granlcq. 

5. 04wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wierzytelnoSc1 pieniqtne. 

6. W cz@ci A 04wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg4ci B zag informacje niejawne dotyczqce adre-su 
zamieszkania skhdajqcego 04wiadczenie oraz miejsca polotenia n l e r u c h o ~ n ~ c ~ ~ ~ ~ ~  M,Us~l S 

& 
CZ~$C A w OruddgdrU 

Ja, nitej podpisany(a), Marek Zbigniew Dec, 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 13.07.1 965 w Gdaiisku 

Prezes Zarzqdu OPEC Grudziqdz Sp&a z ograniczonq odpowiedzialnoSciq- od dnia 21.08.2019 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 4 ,a 

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej 
przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy ~Swiadczam, te  posiadam wchodzqce w skiad 
makettskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny: 

Zasoby pieniqtne: 

- Srodki pieniqtne gromadzone w walucie polskiej: 572,000 PLN - manefiska wsp6lnoSC majqtkowa 

- Srodki pieniezne grornadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy 
na kwotq: nie dotyczy 

II. 

1. Dom o powierzchni: 158 m2, o wartoSci: ok.900.000 PLN, tytul prawny: matienska wsp6lnoSC majqtkowa 

2. Mieszkanie o powierzchni: 72m2 oraz 2 miejsca postojowe, o wartoSci: ok.860.000 PLN, tytul prawny: 

matiefiska wsp6lnoSC majqtkowa 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: siedlisko o powierzchni 2010 m2 

o wartobci: ok.20.000 PLN 

rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze 

tytul prawny: w4asnoSC - 119 udzialu, majqtek odrqbny 

Z tego tytulu osiqgnqem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: 0 PLN 



4. lnne nieruchomobci: dzialka na ktorej posadowiony jest dom z pkt.1 

powierzchnia: 631 m2 

o wartobci: wartosc lqczna podana w pkt.1 

tytul prawny: w s p ~ l a s n o s c  matienska 

111. 

Posiadam udzialy w spdkach handlowych - nalety podaC liczbq i emitenta udzial6w: 10 udzialdw - Grupa P211 

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nit 10% udzial6w w sp6tce: Grupa P211 Sp. z 0.0. - 25% udzialdw 

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokobci: 0 PLN 

N. 

Posiadam akcje w spdkach handlowych - nalety podaC liczbq i emitenta akcji: nie dotyczy 

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nit 10% akcji w spdce: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokobci: 0 PLN 

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego) od Skar- 
bu ParSstwa, innej parSstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkbw, ko- 
munalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze 
przetargu - nalety podaC opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy 

VI. 

1. Prowadzq dzialalnoSC gospodarczq2 (nalety podaC formq prawnq i przedmiot dzialalnobci): dziaklnoSC 

gospodarcza zakonczona 31.08.2019 r. 

- OsobiScie: dziablnoSC gospodarcza - doradztwo energetyczne 

- wspolnie z innyrni osobarni: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokobci: przychod - 361.505,37 PLN; 

dochod- 291.438,01 PLN 

2. Zarzqdzam dzialalnobciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnobci 

(nalety podaC form? prawnq i przedmiot dzialalnobci): nie dotyczy 

- osobiScie: nie dotyczy 

- wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 0 PLN 

VII. 

1. W spdkach handlowych (nazwa, siedziba spdki): OPEC Grudziqdz Sp. z 0.0. 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): od 21.08.2019 

-je&em czlonkiem rady nadzorczej (d4wdy): do 20.08.2019 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokobci: za 2018 rok dochod 3.317.60 PLN 

2. W spddzielniach: nie dotyczy 

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym doch6d w wysokobci: 0 PLN 



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSC gospodarczq: nie dotyczy 

- jestem czlonkiem iarzqdu (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytuiu osiqgngem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 0 PLN 

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajeC, z podaniem h o t  
uzyskiwanych z katdego tytulu: nie dotyczy 

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powytej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalety podaC 
markq, model i rok produkcji): 
1) samochod Audi 45, rocznik 2018 -ok. 200.000 zl, 2) samochdd Fiat 500, rocznik 2010 - ok.25.000 zl, 
oba samochody stanowiq matienskq wsp6lnoSC majqtkowq. 

Zobowiqzania pieniqtne o wartoSci powytej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i potyczki oraz warunki, 
na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokobci): 
kredyt hipoteczny na zakup domu w Banku ClTl Handlowy w wysoko6ci 400.000 PLN. Kwota pozostala do 
splaty - 134.425 PLN, w ramach matienskiej wsp6lnobci majqtkowej. 

cZI$C B 

Adres zamieszkania osoby skladajqcej oSwiadczeni~ - 
Miejsce polotenia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II czqSci A (adres): 

Powytsze ~Swiadczenie skladam Swiadomy(a), it na podstawie art. 233 3 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy 

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci. 

Grudziqdz, 16.09.201 9 
(miejscowoSC, data) 

NiewlaSdwe skreSliC. 
Nie dotyczy dzialalnoki wytw6rcrej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzecej, w forrnie i zakresie gospodar- 
stwa rodzinnego. 
Nie dotyczy rad nadzorczych spddzielni mieszkaniowych. 

pmazur
Wielokąt


