
ZARZĄDZENIE NR 43/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia n 15 marca  2019  roku

w sprawie  zmiany  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. 

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.  9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o  gospodarce komunalnej  (t.j  Dz.U.

2017.poz. 827 ze zm ) zarządzam co następuje:

§1

W  zarządzeniu  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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 do Zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy

Staszów otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

        /-/ mgr Leszek Kopeć



Załącznik do Zarządzenia nr 43/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 

       z dnia 15 marca 2019 roku

 ….......………………………………………
    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




