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 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54.2017  

 Burmistrza Miasta Dęblin  

 z dnia 17 maja 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE  
z dnia 17 maja 2017 r. 

o naborze członków do Rady Nadzorczej 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie 

 

 

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza nabór kandydatów do 

Rady Nadzorczej. 

 

Dane Spółki:  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie 

08-530 Dęblin, ul. Towarowa 2D.  

 

Numer KRS:  0000110247 

 

Przedmiot działalności Spółki: Podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie 

zadań własnych Miasta Dęblin dotyczących zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie 

świadczenia usług publicznych, w szczególności w zakresie: gospodarki nieruchomościami, 

wodociągów i zaopatrzenia wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię cieplną, gminnego 

budownictwa mieszkaniowego, targowisk i hal targowych, utrzymania gminnych obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej, terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych, gminnych 

dróg, ulic, mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego. 

 

Liczba członków rady nadzorczej przewidywanych do powołania: 3 w tym  

1 reprezentant pracowników Spółki 

 

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien spełniać następujące wymagania 

konieczne: 

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą 

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz 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, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów: 

a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub 

technicznych, 

b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, 

doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy 

restrukturyzacyjnego, 

c) ukończył studia Master of Business Administration (MBA), 

d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), 
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e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), 

f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 

g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), 

h) posiada 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, ze 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) złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed 

komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów; 

2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej 

rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, 

3) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako 

członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość 

lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki, 

2. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy 

osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników. 

3. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest również pełnienie funkcji z wyboru  

w zakładowej organizacji związkowej. 

4. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do Rady 

Nadzorczej, zobowiązany jest złożyć do właściwego organu oświadczenie 

lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 

– 1990 oraz treści tych dokumentów (j.t Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, ze zm.) albo 

informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a 

tej ustawy. 

5. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniające 

warunki określone w treści ogłoszenia, proszone są o składanie ofert zawierających: 

1) Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej Miejskiego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie. Wzór kwestionariusz 

stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2017 Burmistrza Miasta Dęblin  

z dnia 17.05.2017 r. 

2) Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, które stanowią przeszkodę do 

powołania na członka rady nadzorczej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 54/2017 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 17.05.2017 r. 

3) Kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe. 

4) Kopię dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu dla kandydatów na 

członków rad nadzorczych w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji 

i prywatyzacji bądź posiadanie uprawnień zwalniających z obowiązku jego zdania. 

5) Kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni okres pracy. 

6. Wymagane dokumenty tj. kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady 

nadzorczej spółki z udziałem Miasta Dęblin wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wymagane uprawnienia należy składać w siedzibie Miasta Dęblin, tj. w Urzędzie 
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Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, w terminie do dnia 31.05.2017 r. do 

godziny 14:00. 

7. Bez rozpoznania pozostawia się: 

1) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, 

2) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych. 

8. Prowadzone postępowanie może zostać zakończone bez rozstrzygnięcia przez 

Burmistrza Miasta Dęblin w każdym czasie bez podania przyczyny. 
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 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54.2017  

 Burmistrza Miasta Dęblin  

 z dnia 17 maja 2017 r. 

 

KWIESTIONARIUSZ OSOBOWY 
Kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie 

 

 

Dane osobowe 

 

Imię:    ������������������  

 

Drugie imię:   ������������������  

 

Nazwisko:   ������������������ 

 

Nazwisko rodowe:  ������������������  

 

Data urodzenia:  ������������������ 

 

Miejsce urodzenia:  ������������������ 

 

Imię ojca:   ������������������ 

 

PESEL:   ������������������ 

 

Uprawnienia do powołania do rady nadzorczej spółki z udziałem Miasta Dęblin 

 

Data złożenia egzaminu:   ������������������ 

 

Podstawa zwolnienia z egzaminu:  ������������������ 

 

WAŻNE: Wnioskodawcy zobowiązani są o dołączenia do Kwestionariusza dokumentu 

potwierdzającego posiadane uprawnienia. 

 

Adres zameldowania 

 

Kod pocztowy:  ������������������ 

 

Miejscowość:   ������������������ 

 

Województwo: ������������������ 

 

Powiat:  ������������������ 

 

Miejscowość:   ������������������ 
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Ulica:   ������������������ 

 

Nr domu:   ������������������ 

 

Nr mieszkania:  ������������������ 

 

Telefon:  ������������������ 

 

Adres do korespondencji  

(wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania) 

 

Kod pocztowy:  ������������������ 

 

Miejscowość:   ������������������ 

 

Województwo: ������������������ 

 

Powiat :  ������������������ 

 

Miejscowość:   ������������������ 

 

Ulica:   ������������������ 

 

Nr domu:   ������������������ 

 

Nr mieszkania:  ������������������ 

 

Telefon:  ������������������ 

 

Adres e-mail:  ������������������ 

 

Dane aktualnego miejsca pracy  

(należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednym 

zakładzie / przedsiębiorstwie) 

 

Pełna nazwa zakładu pracy:   ������������������ 

 

Podstawowy rodzaj działalności:  ������������������ 

 

Zatrudnienie od (dd-mm-rrrr):  ������������������ 

 

Aktualnie zajmowane stanowisko:  ������������������ 

 

Kod pocztowy:    ������������������ 

 

Województwo:    ������������������ 
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Powiat     ������������������ 

 

Miejscowość:     ������������������ 

 

Ulica:     ������������������ 

 

Nr domu:    ������������������ 

 

Nr lokalu:    ������������������ 

 

Telefon:    ������������������ 

 

Staż pracy ogółem (w latach):  ������������������ 

 

Wykształcenie:   ������������������ 

(kierunek wykształcenia np. fizyka, ekonomia, historia, budownictwo, elektronika, 

informatyka, biologia, itp.) 

 

Tytuł / stopień naukowy:  ������������������ 

 

Poziom wykształcenia:  ������������������ 

(wyższe, policealne, średnie, zasadnicze zawodowe, podstawowe) 

 

Nazwa ukończonej szkoły / uczelni: ������������������ 

 

Rok ukończenia:    ������������������ 

 

Wydział lub specjalność:  ������������������ 

 

Uprawnienia zawodowe: (uprawnienia zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem, 

otrzymanym certyfikatem, np. makler giełdowy, biegły rewident, radca prawny, rzeczoznawca 

majątkowy,  itp., należy podać rodzaj uprawnienia oraz datę uzyskania) 

 

1. ������������������������������������ 

 

2. ������������������������������������ 

 

3. ������������������������������������ 

 

4. ������������������������������������ 

 

5. ������������������������������������ 

 

Ważniejsze kursy specjalistyczne: (należy podać nazwę kursu oraz rok ukończenia) 

 

1. ������������������������������������ 

 

2. ������������������������������������ 
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3. ������������������������������������ 

 

4. ������������������������������������ 

 

5. ������������������������������������ 

 

Znajomość języków obcych: (należy podać język oraz stopień znajomości, tj. podstawowy, 

średnio zaawansowany, biegły) 

 

1. ������������������������������������ 

 

2. ������������������������������������ 

 

3. ������������������������������������ 

 

4. ������������������������������������ 

 

5. ������������������������������������ 

 

Przebieg zatrudnienia: (należy podać nazwę zakładu pracy, miejscowość, ostatnio 

zajmowane stanowisko / funkcję, okres zatrudnienia, bez podawania aktualnego miejsca 

zatrudnienia, w przypadku większej liczby informacji należy dołączyć odrębną kartę) 

 

1. ������������������������������������ 

 

2. ������������������������������������ 

 

3. ������������������������������������ 

 

4. ������������������������������������ 

 

5. ������������������������������������ 

 

Uczestnictwo w organach władz spółek, z wyłączeniem zarządów: (należy podać nazwę 

spółki, miejscowość, pełnioną funkcję, okres sprawowania funkcji) 

 

1. ������������������������������������ 

 

2. ������������������������������������ 

 

3. ������������������������������������ 

 

4. ������������������������������������ 

 

5. ������������������������������������ 

 

 



WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM I PARAFOWAĆ KAŻDĄ ZE STRON 

 

Strona 5 z 5 

Oświadczenie i zobowiązanie: 

 

1. Oświadczam, że podane w kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą. 

2. Zobowiązuję się do uaktualniania moich danych zawartych w kwestionariuszu. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku  

z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przysługujących Miastu Dęblin. 

 

 

 

 

 

 ������������� ������������� 
 (miejscowość i data) (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

Informacja: 

1. Dane osobowe gromadzone są w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 

Dęblin. 

2. Dane pozyskiwane są w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich 

przysługujących Miastu Dęblin. 

3. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. 
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 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 54.2017  

 Burmistrza Miasta Dęblin  

 z dnia 17 maja 2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE 
Kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie 
 

 

Dane osobowe 
 

Imię    ������������������  

 

Drugie imię   ������������������  

 

Nazwisko   ������������������ 

 

Nazwisko rodowe  ������������������  

 

Data urodzenia  ������������������ 

 

Miejsce urodzenia  ������������������ 

 

Imię ojca   ������������������ 

 

PESEL   ������������������ 

 

Ja niżej podpisany, oświadczam że: 
 

1. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, ze zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1578, ze zm.). 

3. Nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych 

wyżej wymienionymi przepisami prawa. 

4. Przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem/łam żadnej 

szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego. 

 

Ponadto ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady 
Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie oraz 
oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji 
we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające  
z przepisów prawa, a w szczególności: 

1. Art. 214 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.). 
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2. Art. 19 ust 1 pkt. 2 – 5 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259). 

3. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 216, 

poz. 1584 ze zm.). 

4. Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229). 

5. Art. 34 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1510, ze zm.). 

6. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 446, ze zm.). 

7. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 814, ze zm.). 

8. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 486, ze zm.). 

9. Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2099, ze zm.). 

10. Art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168, ze zm.). 

 

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze 

mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych 

okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja zostanie 

przekazana organowi właściwemu do powoływania i odwoływania członków Rady 

Nadzorczej. Równocześnie zobowiązuje się w terminie 7 dni powiadomić organ właściwy  

do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej o wszelkich zmianach mających 

wpływ na treść złożonego oświadczenia. 

 

 

 

 

 ������������� ������������� 
 (miejscowość i data) (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

Informacja: 
1. Dane osobowe gromadzone są w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 

Dęblin. 

2. Dane pozyskiwane są w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich 

przysługujących Miastu Dęblin. 

3. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. 


