
ZARZĄDZENIE NR 266/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 31 grudnia 2019  roku

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę

samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata  na członka

Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. 2019

poz. 506 ze zm.),  art.  10a ust.  1-5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej

(t.j Dz.U. 2019. poz. 712 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

1. Ogłasza się nabór kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu

terytorialnego  w  zakresie  wykonywania  praw  z  udziałów  jako  kandydata  na  członka  Rady

Nadzorczej w Spółce. 

2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Nabór  przeprowadzony  zostanie  zgodnie  z  regulaminem  naboru  kandydata  na  członka  Rady

Nadzorczej  w  Spółce  działającej  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej

w  Staszowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością, stanowiącym  załącznik  nr  2  do

zarządzenia.

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     BURMISTRZ

                                                                                                    /-/ mgr Leszek Kopeć



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 266/2019
                   Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

                    z dnia 31 grudnia 2019 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW 

ogłasza nabór kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu

terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady

Nadzorczej w Spółce działającej pod firmą:

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka  z ograniczoną

odpowiedzialnością (KRS:0000051198)

Liczba członków rady nadzorczej przewidziana do powołania : 1

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE KANDYDATA:

Na  podstawie  art.  10  a  ust.  5  ustawy  o  gospodarce  komunalnej  kandydat  na  członka  Rady

Nadzorczej powinien spełniać wymogi,  o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2019 poz. 1302 ze zm.),

z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa

i państwowych osób prawnych. 

2. WYMAGANE DOKUMENTY:

-  CV z własnoręcznym podpisem  z  dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,  z  którego

wynika co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,

mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub

wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

- poświadczoną własnoręcznie kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie jednego z wymogów

określonych w art.  19 ust.  1  lit.  a-j  ustawy z dnia  16 grudnia 2016 r.  o  zasadach zarządzania

mieniem państwowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1302 ze zm.);

- poświadczoną własnoręcznie kopię dokumentu potwierdzającego fakt posiadania wykształcenia

wyższego  lub  wykształcenia  wyższego  uzyskanego  za  granicą,  uznanego  w  Rzeczypospolitej

Polskiej;



- kandydat na członka Rady Nadzorczej urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r,  musi złożyć

oświadczenie o złożeniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji

o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego;

-  kandydat  na  członka  Rady  Nadzorczej  musi  złożyć  oświadczenie  o  przyjęciu  obowiązku

kształtowania w spółce  wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z  ustawą z dnia

9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j

Dz.U. z 2019 poz.1885 ze zm.) według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Skarbu

Państwa  z  dnia  9  września  2016  r.  w  sprawie  określenia  wzoru  oświadczenia   o  przyjęciu

obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego (Dz.U. z 2016 r.

poz. 1461).

- zgłoszenie  i oświadczenia według wzoru określonego poniżej;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody z klauzulą informacyjną.

3. DODATKOWE INFORMACJE:

-   Kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani

świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego.

-  Kandydat  może  być  powołany  do  Rady Nadzorczej  tylko  w jednej  Spółce,  w której  Gmina

Staszów jest udziałowcem.

-  Kandydat  na  członka  Rady  Nadzorczej  nie  może  wykonywać  zajęć,  które  pozostawałyby

w sprzeczności  z  jego  obowiązkami  jako  członka  organu  nadzorczego  albo  mogłyby  wywołać

podejrzenie  o  stronniczość  lub  interesowność  lub  rodzić  konflikt  interesów wobec  działalności

spółki.

- Członek Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełni funkcję nadzorczą za wynagrodzeniem.

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

Dokumenty  kandydaci  mogą składać  osobiście  w sekretariacie  Urzędu,  pok.  104,  w godzinach

pracy lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2020 roku (decyduje

data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Staszów) na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów

w zamkniętych kopertach z dopiskiem 



,,Dotyczy  naboru  kandydata  na  członka  Rady  Nadzorczej  w  Spółce  Przedsiębiorstwo

Komunikacji  Samochodowej  w  Staszowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  nie

otwierać ''

 Aplikacje, które wpłynęły do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5.  Zgłoszenie   i  Oświadczenie  o  wymogach  określonych  w  art.  19  ust.  1  -3  i  5  ustawy

o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ja, niżej podpisany/a:

1. Imię i nazwisko...................................................................................................................

2. Adres korespondencyjny.......................................................................................................

…...............................................................................................................................................

3. Numer telefonu.....................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydata na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  niniejszym

zgłaszam  swoją  kandydaturę  na  członka  Rady  Nadzorczej  Przedsiębiorstwa  Komunikacji

Samochodowej  w  Staszowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością oraz  oświadczam,

że spełniam wymagania określone  w ogłoszeniu.

Przedstawiam informację potwierdzające powyższe oświadczenie:

1. posiadam : (podkreślić prawidłowe)

a) wykształcenie wyższe; 

b) wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie

przepisów odrębnych ;

2. posiadam staż pracy ……..,  na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,

spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania

działalności gospodarczej na własny rachunek: (uzupełnić i podkreślić właściwe)

3. spełniam  jeden z poniższych wymogów: (podkreślić prawidłowe)

a) posiadam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,

b)  posiadam  tytuł  zawodowy  radcy  prawnego,  adwokata,  biegłego  rewidenta,  doradcy

podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,

c) ukończyłam/em studia Master of Business Administration (MBA),

d) posiadam certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

e) posiadam certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),

f) posiadam certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),



g) posiadam certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),

h)  posiadam  potwierdzenie  złożenia  egzaminu  przed  komisją  powołaną  przez  Ministra

Przekształceń  Własnościowych,  Ministra  Przemysłu  i  Handlu,  Ministra  Skarbu  Państwa  lub

Komisją  Selekcyjną  powołaną  na  podstawie art.  15  ust.  2  ustawy z  dnia  30  kwietnia  1993  r.

o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),

i) posiadam potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego

do  spraw  Skarbu  Państwa  na  podstawie  art.  12  ust.  2  ustawy z  dnia  30  sierpnia  1996  r.

o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492),

j)  złożyłam/em  egzamin  dla  kandydatów  na  członków  organów  nadzorczych  przed  komisją

egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

4. spełniam niniejsze wymogi:

a)  nie  pozostaję  w stosunku pracy ze spółką ani  nie  świadczę pracy lub usług na jej  rzecz na

podstawie innego stosunku prawnego;

b) nie posiadam akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku

regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

c) nie pozostaję ze spółką, o której mowa w pkt l, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub

usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

d) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu

nadzorczego  albo  mogłyby  wywołać  podejrzenie  o  stronniczość  lub  interesowność  lub  rodzić

konflikt interesów wobec działalności spółki;

e)  spełniam inne niż  wymienione powyżej  wymogi dla  członka organu nadzorczego,  określone

w odrębnych przepisach.

5. mają do mnie zastosowania  poniższe warunki:

a) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika albo nie jestem zatrudniony w biurze poselskim,

senatorskim,  poselsko-senatorskim lub  biurze  posła  do  Parlamentu  Europejskiego na  podstawie

umowy  o  pracę  lub  nie  świadczę  pracy  na  podstawie  umowy  zlecenia  lub  innej  umowy

o podobnym charakterze;

b) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz

oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

c) nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę

pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

                                     …......................................................................                    

         Miejsce i data złożenia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie

https://sip.lex.pl/#/document/17220859?cm=DOCUMENT


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W INNYCH 
PRZEPISACH

Ja, …………………………………………………………….oświadczam, że:

1) spełniam inne niż wymienione w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o  zasadach  zarządzania  mieniem  państwowym,  wymogi  dla  członka  organu  nadzorczego,
określone w odrębnych przepisach, w szczególności:

 korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
 nie  zostałem  (am)  skazany/a  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  przestępstwa  określone

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art.
591 Kodeksu spółek handlowych,

 nie  toczą  się  przeciwko  mnie  postępowania  karne  w  sprawach  o  przestępstwa  określone
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art.
591 Kodeksu spółek handlowych,

  nie wyrządziłem (am) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu szkody stwierdzonej
prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego, 

 nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji wynikające z przepisów
odrębnych, w tym:
a) z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne;
b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
c) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny;
e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
f) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
g) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
h) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych;
i) art. 214 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych;
j) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w
organach spółki  z  udziałem gminy Staszów,  zobowiązuję  się  do  złożenia  w terminie  7  dni  od
zaistnienia  tych  okoliczności  rezygnacji  z  uczestniczenia  w  tych  organach  spółki,  której  kopia
zostanie przekazana do gminy Staszów. 

.
………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data , podpis 



OŚWIADCZENIE  O  ZŁOŻENIU  OŚWIADCZENIA  LUSTRACYJNEGO/
 INFORMACJI  O  UPRZEDNIM   ZŁOŻENIU   OŚWIADCZENIA   LUSTRACYJNEGO 

WŁAŚCIWEMU WOJEWODZIE  

Ja, ……………………………………………………………. oświadczam, że:

złożyłem  (am)  w  dniu  …....................................................................................................
Wojewodzie...........................oświadczenie  lustracyjne/informację  o  uprzednim  złożeniu
oświadczenia  lustracyjnego  *  zgodnie  z  art.  7  ustawy  z  dnia  18  października  2006  r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. Z 2019r. poz. 430 ze zm.)**;

……………...………........................................................
miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie

** dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 

‘



   ….......………………………………………

    miejscowość , data

……………………………………………..
                      imię i nazwisko

……………………………………………..
                   adres zamieszkania

……………………………………………..
            kod pocztowy, miejscowość

…………………………………………….
                        nr telefonu

O Ś W I A D C Z E N I E   O   WYRAŻENIU   ZGODY   NA   PRZETWARZANIE
DANYCH   OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz  ustawą z dnia 10

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1781 )  wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się  w dokumentach złożonych przeze

mnie w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na  członka  Rady Nadzorczej w spółce działającej pod

firmą :

……………………………………………………………………………………………………….

W razie ewentualnego powołania mnie na członka Rady Nadzorczej w w/w spółce wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji i opublikowanie

moich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko w Biuletynie Informacji Publicznej.

……………………….…………………………………..

miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia  naboru na członka Rady
Nadzorczej  w  Spółce  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  w  Staszowie  Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością   i  ewentualnego powołania i  pełnienia  funkcji  członka Rady
Nadzorczej w ww/ Spółce

                 ……………………………..
(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1.  Administratorem  Państwa  danych  jest  Gmina  Staszów  (ul.  Opatowska  31,  28-200
Staszów, tel. 15 864 83 05).
2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia Wynagrodzenia
i  zatrudnienia,  jak  również  w  celu  realizacji  praw  oraz  obowiązków  wynikających
z  przepisów  prawa  (art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO)  oraz  ustawy  z  dnia  20  grudnia  1996  r.
o gospodarce komunalnej.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych, przez okres 20 lat.  
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6.  Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7.  W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  przysługują  Państwu
następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych
(RODO);

8.  Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Nieprzekazanie  danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9  .Państwa dane  mogą zostać  przekazane podmiotom zewnętrznym na  podstawie  umowy
powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  podmiotom  lub  organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

                   ……………………………………

podpis



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 266/2019
                   Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
                               z dnia 31 grudnia 2019 roku

Regulamin naboru kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Regulamin określa zasady naboru kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce działającej pod

firmą: Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  w  Staszowie  Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością.

§1

Nabór na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki jest  otwarty dla wszystkich kandydatów,

którzy spełniają wymagania formalne ustalone w treści ogłoszenia o naborze.

§ 2

1. W celu wyłonienia osoby spełniającej wymagania na członka Rady Nadzorczej określone

w ogłoszeniu, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów powołuje komisję kwalifikacyjną. 

2. Komisja liczy 4 członków. 

3. W skład komisji wchodzą:

1) Ewa Kondek – przewodnicząca Komisji

2) Agnieszka Gilbert – z-ca przewodniczącego Komisji

3) Urszula Mazur - członek

4) Jarosław Glibowski - członek

4.  Komisja obraduje w obecności co najmniej 3 jej członków. 

§ 3

1. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie

o naborze. 

2. Termin składania zgłoszeń – 7 stycznia 2020 roku.

3. Kandydaci składają zgłoszenia na zasadach określonych w ogłoszeniu o naborze.

4. Zgłoszenia kandydatów mogą zostać otwarte wyłącznie przez członków komisji.

§ 4

1. Po  upływie  terminu  wskazanego  w  ogłoszeniu,  komisja  przystępuje  do  weryfikacji

złożonych przez kandydatów zgłoszeń, które obejmuje następujące czynności:

a) sprawdzenie, czy zgłoszenia zostały złożone prawidłowo i w terminie;



b) sprawdzenie, czy zgłoszenia zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie

dokumenty;

c) sprawdzenie, czy z nadesłanych dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania

wskazane w ogłoszeniu o naborze;

d) zgłoszenia złożone po terminie nie zawierające wszystkich wskazanych  w ogłoszeniu

o  naborze  dokumentów  oraz  zgłoszenia  z  których  wynika,  że  kandydat  nie  spełnia

wymagań wskazanych w ogłoszeniu podlegają odrzuceniu. 

W  takiej  sytuacji  kandydaci,  których  zgłoszenia  zostały  z  przyczyn  formalnych

odrzucone, nie są dopuszczeni do dalszego udziału w naborze, a ich zgłoszenia nie są

rozpatrywane.

§ 5

1. Komisja spisuje protokół, w którym stwierdza:  datę wpływu zgłoszenia, złożone dokumenty,

czy kandydat spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2.  Kandydaci,  którzy  nie  spełnili  wymogów  określonych  w  ogłoszeniu  o  naborze  zostaną

powiadomieni o odrzuceniu zgłoszenia. Zwrot nadesłanej dokumentacji nastąpi na podstawie  § 8

regulaminu.

§ 6

Komisja  przedstawia  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Staszów  protokół  wraz  z  dokumentacją

kandydatów  spełniających  wymagania  formalne,  określone  w  ogłoszeniu  o  naborze.  Spośród

przedstawionych kandydatów Burmistrz wskazuje kandydata na członka Rady Nadzorczej. 

§ 7

W przypadku, gdy w związku z ogłoszeniem nie zostanie złożone żadne zgłoszenie, lub żadne ze

złożonych zgłoszeń nie spełnia kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu, Burmistrz Miasta

i  Gminy  Staszów  może  wskazać  na  członka  Rady  Nadzorczej  osobę,  która  nie  uczestniczyła

w naborze.   Wybór członka Rady Nadzorczej  dokonuje Burmistrz  Miasta  i  Gminy Staszów na

zasadach  ogólnych  wynikających  z  kompetencji  organu  wykonawczego  jednostki  samorządu

terytorialnego, zgodnie z §9 ust. 2 pkt. 2 zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami

z udziałem Gminy Staszów.

§ 8

Po zakończeniu naboru zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą zwrócone listem

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.



§ 9

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  poda  do  publicznej  wiadomości  informację  o  dokonanym

wyborze Członka Rady Nadzorczej.

                                                                                                     BURMISTRZ

                                                                                                        /-/ mgr Leszek Kopeć
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