
.

...................................................... miejscowość , data

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

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

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

.nr telefonu ………………………………………………

*- niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1. posiadam wykształcenie wyższe,

2. korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

3.  nie  zostałem  (am)  skazany/a  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  przestępstwa  określone

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585(10), art. 587,art. 590

i   w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,

4. toczą/nie toczą* się przeciwko mnie postępowania karne w sprawach o przestępstwa określone

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585(10),art. 587, art. 590

i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,

5. wyrządziłem (am)/ nie wyrządziłem (am)* przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu

szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego,

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

miejsce, data i podpis osoby składającej oświadczenie 



       ….......………………………………………
    miejscowość , data

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

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

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

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

                            
O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia
funkcji  w  organach  spółki  z  udziałem  Gminy  Staszów  oraz  w  prowadzeniu  działalności
konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa,  a w szczególności z:

1)  ustawy z  dnia  15  września  2000  r.  Kodeks  spółek  handlowych  (tekst  jednolity  Dz.U.
z 2017 poz. 1577 ze. zm);

2)  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.
z 2018 poz. 1182 ze zm); 

3)  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2017. poz. 1393 ze. zm);

4)  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tekst jednolity
Dz.U  z 2019. poz. 369 );

5)  ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora ( tekst jednolity
Dz.U. z  2018 poz. 1799 );

6)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z  2018 poz.
994 ze zm)

7) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2344
ze.zm)
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 i podpis osoby składającej oświadczenie



      ….......………………………………………
    miejscowość , data

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

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

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

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

O Ś W I A D C Z E N I E 

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 2018 poz. 1000 )  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. 

……………………….…………………………………..

miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie



      ….......………………………………………
    miejscowość , data

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

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

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

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

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  NA POWOŁANIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  W SPÓŁCE POD FIRMĄ

…………………………..……………………………………

………………….……………………………………………….

Ja niżej podpisany(-a), niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie mnie do

pełnienia  funkcji  członka  rady  nadzorczej  w  spółce  pod  firmą  …………...............

….............................................................….....................................................................…. z siedzibą

w ……………...............................................

……………………….…………………………………..

miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie



OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (a):

imię, nazwisko:……………………………………………….

PESEL:……………………………………………………….

Adres zamieszkania:………………………………………….

Kandydat na członka organu nadzorczego w spółce:………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
(firma i siedziba spółki)

…………………………………………………………………………………………………………
wskazany przez                        (podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce)

………………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że przyjmuję obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu 
zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 poz. 1202).

……………………………………………………….
(data oraz podpis kandydata)



.......………………………………………
    miejscowość , data

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

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

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

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

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 2019 r. poz. 430.)**;

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

** niepotrzebne skreślić


