
 ZARZĄDZENIE NR 146/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 5 sierpnia 2016 roku

w sprawie  ogłoszenia  o  naborze  na  członka Rady Nadzorczej  –  reprezentanta  Gminy Staszów

w planowanej do utworzenia przez Gminę Staszów Spółce mającej działać pod firmą ,,Staszowskie

Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością''.

Na podstawie  art.  30  ust  1,  art.  31   ustawy z  dnia  8  marca  1990  r  o  samorządzie  gminnym

( t. j Dz.U.z 2016 r. poz. 446), art. 10a ust. 1-5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce

komunalnej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późń. zm.1) oraz §10 ust.2 załącznika do Zarządzenia

Nr  127/2016  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  z  dnia  14  lipca  2016  roku  w  sprawie

wprowadzenia  zasad  sprawowania  nadzoru  właścicielskiego  nad  spółkami  z  udziałem  Gminy

Staszów, zarządzam co następuje:

§1

1. Ogłasza się nabór na członka Rady Nadzorczej – reprezentanta Gminy Staszów  w planowanej do

utworzenia  przez  Gminę  Staszów  Spółce  mającej  działać  pod  firmą:  ,,Staszowskie  Centrum

Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością''

2. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia

§2

1. Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Nadzorczej przyjmowane będą do godz.12.00 dnia 16

sierpnia 2016 r na biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Staszów,  ul Opatowska 31, 28-200

Staszów, w godzinach pracy Urzędu.

2.  Dokonując  zgłoszenia  kandydaci  są  zobowiązani  złożyć  wypełniony  i  podpisany  komplet

dokumentów, w tym zgłoszenie i  oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do

niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW

                                                                                           mgr Leszek Kopeć          

1 Dz.U. 2016. poz. 960



Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 146/ 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 

z dnia 5 sierpnia 2016 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW
Ogłasza nabór na kandydata na członka 

Rady Nadzorczej – reprezentanta Gminy Staszów,
w planowanej do utworzenia przez Gminę Staszów Spółce

mającej działać pod firmą : 
Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że do dnia 16 sierpnia 2016 roku r. do godziny

12.00 prowadzony jest nabór na funkcję członka Rady Nadzorczej – reprezentanta Gminy Staszów,

w  planowanej  do  utworzenia  Spółce  mającej  działać  pod  firmą  :  ,,Staszowskie  Centrum

Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'' dla której Gmina Staszów  będzie

jedynym udziałowcem.

Liczba członków rady nadzorczej przewidziana do powołania : 3

I. Wymagania

1. Kandydat na członka rady nadzorczej powinien spełnić następujące wymagania:

1)  posiadać zdany egzamin na członka rad nadzorczych, o którym mowa w Rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r, w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów

na  członków  rad  nadzorczych  spółek,  w  których  Skarb  Państwa  jest  jedynym

akcjonariuszem (Dz.U. z 2004 r, Nr 198, poz. 2038 z późn. zm), bądź przedstawić dokument

potwierdzający  zwolnienie  kandydata  z  obowiązku  zdawania  egzaminu  (wpis  na  listę

radców  prawnych,  adwokatów,  biegłych  rewidentów,  doradców  inwestycyjnych,  stopień

naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych)

2) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji

członka  rady  nadzorczej  w  spółkach  handlowych  z  udziałem  jednostek  samorządu

terytorialnego

3) posiadać wykształcenie wyższe 

4) posiadać znajomość przepisów ustaw a w szczególności ustaw:

• z dnia 15 września 2000 r, Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013. poz. 1030  z późn,

zm);

•  z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2016. poz. 573 z późń. zm)

• z dnia 3 marca 2000 r, o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi



(Dz.U. 2015. poz. 2099)

•  z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016. poz. 446)

  5)  mile  widziane  doświadczenie  w  organach  spółek  z  udziałem  jednostek  samorządu  

terytorialnego;

2. Kandydaci na członka rady nadzorczej, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) życiorys (CV) z własnoręcznym podpisem;

2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

3)  dokument potwierdzający uprawnienia do zasiadania w radzie nadzorczej;

4) oświadczenia  stanowiące  Załącznik  Nr  1,  2,  3  i  4  do  zasad  sprawowania  nadzoru

właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów wprowadzonych Zarządzeniem

Nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 lipca 2016 roku, udostępnione

w Biuletynie Informacji Publicznej

5) dokumenty  obrazujące  przygotowanie  zawodowe  do  pełnienia  funkcji  członka  rady

nadzorczej.

II. Termin i tryb złożenia dokumentów :

1.Osoby  zainteresowane  objęciem  funkcji  członka  Rady  Nadzorczej  –  reprezentanta  Gminy

Staszów w planowanej do utworzenia Spółce mającej działać pod firmą : ,, Staszowskie Centrum

Przedsiębiorczości  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością''  spełniające  wymagania  określone

w treści ogłoszenia, zgłaszają swoją kandydaturę w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 roku do

godziny 12.00 w formie pisemnej określonej poniżej. Termin uważa się zachowany, jeśli zgłoszenie

wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Staszów przed jego upływem.

2.Dokumenty  określone  w  punkcie  2  Wymagań  należy  złożyć  osobiście  w  formie  pisemnej,

w zamkniętej kopercie na biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Staszów,  ul Opatowska 31,

28-200 Staszów, w godzinach pracy Urzędu, z dopiskiem:

,,Dotyczy naboru na członka rady nadzorczej – reprezentanta Gminy Staszów w planowanej

do utworzenia Spółce mającej działać pod firmą : Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - nie otwierać''

III. Informacje dotyczące rozpoznania ofert:

1. Bez rozpoznania pozostawia się:

1)  zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,

2) zgłoszenia kandydatów, które nie spełniały warunków formalnych określonych w punkcie



2  Wymagań

2. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a którzy nie zostali wybrani, nie przysługuje

odwołanie.

3. Zgłoszenia i Oświadczenia kandydatów, którzy nie zostali wybrani i którzy w terminie 30 dni od

opublikowania na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Staszów zarządzenia o dokonanym wyborze

na członka Rady Nadzorczej nie odbiorą złożonych dokumentów, zostaną komisyjnie zniszczone po

upływie dwóch miesięcy od dnia opublikowania zarządzenia o dokonanym wyborze. 

IV. Informacje dodatkowe:

1.  Kandydat  może być  powołany do Rady Nadzorczej  tylko  w jednej  spółce,  w której  Gmina

Staszów jest udziałowcem.

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

w  sprzeczności  z  ich  obowiązkami  albo  wywoływałyby  podejrzenie  o  stronniczość  lub

interesowność.



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 146/2016.
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 

z dnia 5 sierpnia 2016 roku 

ZGŁOSZENIE i OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a:

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

2. PESEL:..................................................................................................................................

3. Adres korespondencyjny.......................................................................................................

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

4. Numer telefonu.....................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na kandydata na członka Rady Nadzorczej z dnia 5 sierpnia

2016 roku, niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na członka rady nadzorczej – reprezentanta

Gminy Staszów w planowanej do utworzenia Spółce mającej działać pod firmą : ,,Staszowskie

Centrum  Przedsiębiorczości  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością'' oraz  oświadczam,

że spełniam wymagania określone w ogłoszeniu.

W załączeniu przedstawiam poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty:

1...........................

2..........................

3..........................

4............................

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

     Miejsce i data złożenia oświadczenia 

oraz podpis składającego oświadczenie



Wyrażam zgodę na:

1.   przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Urząd  Miasta  i  Gminy  Staszów  do  celów

kwalifikacyjnych, zgodnie art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych

osobowych (t.j. Dz. U 2016. poz. 922.);

2.  opublikowanie  moich  danych  osobowych  obejmujących:  imię,  nazwisko  oraz  miejsce

zamieszkania (zgodnie z  k.c)  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Staszów

w przypadku dokonania przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów wyboru mojej kandydatury; 

3.  wykorzystanie  udostępnionego  przeze  mnie  mojego  wizerunku  do  celów  kwalifikacyjnych

w myśl art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( j.t. Dz. U. 2016. poz. 380

z późń. zm). Mój wizerunek może być wykorzystany w okresie od…...do…...

Zobowiązuję się do:

1. Odebrania złożonych przeze mnie dokumentów w terminie 30 dni od opublikowania na stronie

BIP  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Staszów  zarządzenia  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów

o dokonanym wyborze na członka rady nadzorczej,  a  w razie ich  nie odebrania w powyższym

terminie  wyrażam zgodę na ich zniszczenie.

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

                                                                       miejsce, data i podpis osoby składającej oświadczenie


