
ZARZĄDZENIE NR 44/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 15 marca  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. 2018

poz. 994 ze zm), art. 10a ust. 1-5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j

Dz.U. 2017.poz. 827 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. Wzór ogłoszenia 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 44/2019
           Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 15 marca 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 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

o  zasadach  zarządzania  mieniem  państwowym  (Dz.  U.  poz.  2259  oraz  z  2017  r.  poz.  624),

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 2018 r. poz. 1182 ze zm.);

- poświadczoną własnoręcznie kopię dokumentu potwierdzającego fakt posiadania wykształcenia

wyższego  lub  wykształcenia  wyższego  uzyskanego  za  granicą,  uznanego  w  Rzeczypospolitej

Polskiej;

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

właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów ;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody z klauzulą informacyjną;

- zgłoszenie i oświadczenie.

https://sip.lex.pl/#/document/18554231?unitId=art(19)ust(1)&cm=DOCUMENT


3. DODATKOWE OBOWIĄZKI KANDYDATA:

- Osoba  wskazana  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  na  członka  Rady  Nadzorczej

urodzona  przed  dniem  1  sierpnia  1972  r,  będzie  zobowiązana  przed  powołaniem  do  złożenia

Wojewodzie  Świętokrzyskiemu  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 2019. poz. 430 ) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie

z art. 7 ust.3 a ww. ustawy, i złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów na potwierdzenie tego

faktu  oświadczenia  według wzoru stanowiącego załącznik  nr  7  do zasad sprawowania  nadzoru

właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów;

- Osoba wskazana przez Burmistrza przed powołaniem do organu nadzoru musi złożyć w Urzędzie

Miasta i Gminy Staszów 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 sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów.

4. 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  albo  wywoływałyby  podejrzenie  o  stronniczość  lub

interesowność.

- Członek Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełni funkcję nadzorczą za wynagrodzeniem.

5. 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 28 marca 2019 (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 ''

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

 Pod ogłoszeniem o naborze umieszczone zostaną do pobrania:

1.wzory  oświadczeń  według  załącznika  nr  1,  2,  3,  4,  6,  7  do  zasad  sprawowania  nadzoru

właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów ;

2. druk wyrażenia zgody z klauzulą informacyjną;

3. druk zgłoszenia i oświadczenia.

BURMISTRZ

      /-/ mgr Leszek Kopeć



Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 44 /2019
         Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
         z dnia 15 marca 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.

Art. 1

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

którzy spełniają wymagania formalne ustalone w treści ogłoszenia o naborze.

Art. 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) Anna Banasiewicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3) Urszula Mazur - Członek

4) Jarosław Glibowski - Członek

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

Art. 3

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

o naborze. 

2. Termin składania zgłoszeń – 28 marca 2019 roku.

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

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

Art. 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.

Art. 5

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

kandydat spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia  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 art. 8

regulaminu.

Art. 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. 

Art.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  §10 ust.  5 zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami

z udziałem Gminy Staszów.

Art. 8

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

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.



Art. 9

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

wyborze Członka Rady Nadzorczej.

BURMISTRZ

                                                                                                      /-/ mgr Leszek Kopeć


	Regulamin naboru kandydata na Członka Rady Nadzorczej

