
 ZARZĄDZENIE NR 118 /2018
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia  12  czerwca 2018  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 ,, Zdrowie Koniemłoty - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.’'

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. 2018

poz. 994 ze zm), art. 41 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 160 ze zm)

zarządzam co następuje:

§1

1. Ogłaszam 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. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2

1. Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Nadzorczej należy składać pod adresem: Urzędu Miasta

i Gminy w Staszowie, ul Opatowska 31, 28-200 Staszów,  lub przesłać /decyduje data wpływu do

Urzędu/. Ostateczny termin składania dokumentów to dzień 25 czerwca 2018 roku godzina 12.00.

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 a także oświadczenia stanowiące załącznik nr 1, 2, 3, 4 do Zarządzenia Nr

77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia

zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów.

§3

Nabór  przeprowadzony  zostanie  zgodnie  z  regulaminem  naboru  kandydata  na  członka  Rady

Nadzorczej  w  Spółce  ,,Zdrowie  Koniemłoty  -  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością’’

stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy 
Staszów z dnia 12 czerwca 2018 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  ,,Zdrowie  Koniemłoty  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’’

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW
Ogłasza nabór kandydata na członka 

Rady Nadzorczej Spółki
,,Zdrowie Koniemłoty - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’’

- osoby wskazanej przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego
w zakresie wykonywania praw z udziałów

 Ogłasza się nabór na członka Rady Nadzorczej w Spółce ,,Zdrowie Koniemłoty - Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością.’’

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że do dnia 25 czerwca 2018 roku do godziny 12.00,

prowadzony jest nabór kandydata na członka Rady Nadzorczej – osobę wskazaną przez podmiot

reprezentujący  jednostkę  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  wykonywania  praw  z  udziałów,

w  Spółce ,,Zdrowie  Koniemłoty  -  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością’’,

KRS:0000342986  dla której Gmina Staszów jest jedynym udziałowcem.

Liczba członków rady nadzorczej przewidziana do powołania : 1

I. Wymagania

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien spełnić wymagania określone w art. 19  ustawy

z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259

z późn. zm.) .

2. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) 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;

2) 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 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.);



3) zgłoszenie stanowiące załącznik do ogłoszenia  oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na

przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną .

4) oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 2, 3, 4, do zasad sprawowania

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów;

5) poświadczoną  własnoręcznie  kopię  dokumentu  potwierdzającego  fakt  posiadania

wykształcenia  wyższego  lub  wykształcenia  wyższego  uzyskanego  za  granicą,  uznanego

w Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Ponadto osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na członka Rady Nadzorczej

urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r, najpóźniej w dniu powołania na członka Rady Nadzorczej,

będzie  zobowiązana  do  złożenia  oświadczenia  lustracyjnego,  o  którym  mowa  w  art.  7  ust.2

w  związku  z  art.  4  ust.  40  ustawy  z  dnia  18  października  2006  r.  o  ujawnieniu  informacji

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

(t.j  Dz.U. z 2017. poz.  2186) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego

zgodnie z art. 7 ust.3 a ww. ustawy.

II. Termin i tryb złożenia dokumentów :

1.  Osoby  zainteresowane  objęciem  funkcji  członka  Rady  Nadzorczej  w  Spółce  ,,Zdrowie

Koniemłoty  -  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością’’, spełniające  wymagania  określone

w treści ogłoszenia, zgłaszają swoją kandydaturę w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny

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

wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Staszów przed jego upływem.

2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. do

godz. 12.00  pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy  w Staszowie

ul. Opatowska 31 

28 –200 Staszów

 lub przesłać /decyduje data wpływu do Urzędu/  

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

,,Dotyczy naboru kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce ,,Zdrowie Koniemłoty -

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ‘’ nie otwierać ''



III. Informacje dotyczące rozpoznania ofert:

1. Bez rozpoznania pozostawia się:

- zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie;

- zgłoszenia kandydatów, które nie spełniały warunków formalnych.

2.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  po  dokonanej  analizie  kandydatur,  które  wpłynęły

w związku z ogłoszeniem, dokonuje wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej. 

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

odwołanie.

4.  Osoba  wskazana  przez  Burmistrza  przed  powołaniem  do  organu  nadzoru  musi  uzyskać

pozytywną  opinię  Rady  do  spraw  spółek  z  udziałem  Skarbu  Państwa  i  państwowych osób

prawnych.

5. Przed powołaniem do organu nadzoru osoba wskazana 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.  2017.  poz.  2190)  zgodnie  z  Rozporządzeniem 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. 2016.

poz. 1461) wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 6 do zasad nadzoru właścicielskiego nad

spółkami z udziałem gminy Staszów.

IV. Informacje dodatkowe:

1. 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.

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

Staszów jest udziałowcem.

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

w  sprzeczności  z  jego  obowiązkami  albo  wywoływałyby  podejrzenie  o  stronniczość  lub

interesowność.

4.  Członkowie  Rady  Nadzorczej  w  Spółce  Zdrowie  Koniemłoty  Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością pełnią funkcję nadzorczą bez wynagrodzenia.

     Burmistrz

        mgr Leszek Kopeć



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 
118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy 
Staszów z dnia  12 czerwca 2018 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 ,,Zdrowie Koniemłoty -
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’’

ZGŁOSZENIE 

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 w Spółce ,,Zdrowie

Koniemłoty - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’’  niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę

na  członka  Rady  Nadzorczej  w  Spółce  ,,Zdrowie  Koniemłoty  -  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;

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) posiada 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 2016 r. poz. 981 i 1174),

j)  złożyła  egzamin  dla  kandydatów  na  członków  organów  nadzorczych  przed  komisją

egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

4. spełniam  poniższe wymogi: 

1.  nie  pozostaje  w stosunku pracy ze  spółką ani  nie  świadczę  pracy lub  usług  na jej  rzecz  na

podstawie innego stosunku prawnego;

2.  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;

3. nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 2, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub

usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

4. nie wykonuje 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;

5.  spełniam inne  niż  wymienione powyżej  wymogi dla  członka organu nadzorczego,  określone

w odrębnych przepisach;

6.nie  pełnię funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim,

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

umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym

charakterze;

7. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz

oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;



8. nie  jest zatrudniona/ny przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę

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

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

         Miejsce i data złożenia oświadczenia oraz podpis składającego 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

osobowych) publ. Dz.U. UE L Nr 119, s 1 w celu naboru kandydata na członka Rady Nadzorczej

w Spółce ,,Zdrowie Koniemłoty - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’’ oraz ewentualnego

wskazania i powołania do Rady Nadzorczej w Spółce ,,Zdrowie Koniemłoty - Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością.’’

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

   miejsce, data i podpis osoby składającej oświadczenie

Klauzula informacyjna

1.  Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Staszów (Opatowska  31,  28-200

Staszów, telefon kontaktowy: 15 864 8305).

2.  W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  naboru  kandydata  na  członka  Rady  Nadzorczej

w Spółce ,,Zdrowie Koniemłoty - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’’ oraz ewentualnego

wskazania i powołania do Rady Nadzorczej w Spółce ,,Zdrowie Koniemłoty - Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością.’’ 

4.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych.

5. Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają

dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-żądania  dostępu  do  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych.

-  cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez  względu na  zgodność z  prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-wniesienia  skargi  do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie  danych odbywa się

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj.  Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

mailto:inspektor@cbi24.pl


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych

osobowych będzie skutkowało niemożnością realizacji usługi.

Ponadto  informuję,  iż  w  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  nie

podlega Pan/Pani  decyzjom, które się  opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,

w  tym  profilowaniu,  o  czym  stanowi  art.  22  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych

osobowych.

………………………………………….

podpis



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr
118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy 
Staszów z dnia 12 czerwca 2018 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 ,,Zdrowie Koniemłoty -
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’’

Regulamin naboru na Członka Rady Nadzorczej

Regulamin określa zasady naboru na członka Rady Nadzorczej ,,Zdrowie Koniemłoty - Spółka

ograniczoną odpowiedzialnością.’’

Art. 1

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

którzy spełniają wymagania formalne ustalone w treści ogłoszenia o naborze.

Art. 2

1. Postępowanie w sprawie naboru kandydatów do wskazania wszczyna Burmistrz w drodze

zarządzenia.

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

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

Art. 3

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) Sylwia Dyl – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3)  Urszula Mazur - Członek

4) Anna Banasiewicz - Członek

       4. Komisja obraduje w obecności co najmniej 3 jej członków. Komisja w  protokole stwierdza, 

które zgłoszenia spełniają wymogi formalne. 

Art. 4

Do zadań Komisji w szczególności należy: 



a) sprawdzenie prawidłowości w zachowaniu terminu złożonych zgłoszeń;

b)  zapoznanie się ze zgłoszeniami złożonymi w terminie;

c) przedstawienie Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów kandydatur spełniających wymagania

formalne.

Art. 5

W sprawach proceduralnych dotyczących prac Komisji nieuregulowanych w regulaminie decyduje

Przewodniczący Komisji. 

Art. 6

Komisja  przedstawia  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Staszów  dokumentację  kandydatów

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

kandydatów  Burmistrz   wskazuje  kandydata  na  członka  Rady  Nadzorczej.  Wskazany  przez

Burmistrza Kandydat musi uzyskać pozytywna opinię  Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu

Państwa i państwowych osób prawnych.

Art. 7

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

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Art. 8

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

wyborze Członka Rady Nadzorczej.

Burmistrz

mgr Leszek Kopeć
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