Rada Nadzorcza
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. o. w Szemudzie
ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie konkursu na
stanowisko: Członków Zarządu
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. o. w Szemudzie

I. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego
powinni spełniać następujące wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe – techniczne, ekonomiczne, prawnicze, ochrony
środowiska lub ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji i
zarządzania,
2) posiadać wiedzę z zakresu postępowań przetargowych, w tym w zakresie
zamówień publicznych,
3) korzystać z pełni praw publicznych,
4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie podlegać określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub
zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub
w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Szemud Sp. z o. o.,
6) niekaralność.
II. 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
a) list motywacyjny, CV,
b) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem. Wzór kwestionariusza określa załącznik
nr 2 do regulaminu konkursu,
c) dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych,
d) świadectwa pracy,
e) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy
ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w
spółkach handlowych lub w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Szemud
sp. z o. o,
h) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i
oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
i) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na
stanowisku Prezesa lub Członka Zarządu,
j) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie
zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i
szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach,
k) oświadczenie o zachowaniu tajemnicy informacji dotyczących Spółki.
2. Do zgłoszenia kandydat dołącza w oryginałach lub odpisach dokumenty
potwierdzające wykształcenie, staż pracy, niekaralność, doświadczenie i osiągnięcia
zawodowe.
3. Odpisy dokumentów, o których mowa w punkcie 2, mogą być poświadczone przez
kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest
obowiązany do przedstawienia radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów
dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego i zaświadczenie o stanie zdrowia nie
mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania
zgłoszeń do konkursu.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych, niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy
ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach
handlowych lub w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Szemud sp. z o. o, nie
toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego, zobowiązania się do
zachowania tajemnicy informacji dotyczących Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Szemud sp. z o. o. uzyskanych w postępowaniu konkursowym i
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.
III.
1. Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej adresem
nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Członka Zarządu Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o. o. w Szemudzie”.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 09.09.2016 r. do godz. 1400 w
siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie (sekretariat), lub listownie na adres: Urząd
Gminy w Szemudzie ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud (decyduje data wpływu do
Urzędu Gminy w Szemudzie).
3. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich
przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
IV. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą nastąpi w dniu 12.09.2016 r.
V. Niezwłocznie po otwarciu zgłoszeń do konkursu Rada Nadzorcza opublikuje na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Szemudzie www.bip.szemud.pl listę kandydatów, którzy
spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.
VI. Szczegółowy tryb i warunki postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w Regulaminie
konkursu, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie.

Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu na Członków Zarządu

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o. o w Szemudzie

Imię: (1) …………………………………… (2)…………………………
Nazwisko : ……………….. ………………………………
Nazwisko rodowe: ………………………………………..
Data urodzenia(dd-mm-rrrr) : …………………………….
Miejsce urodzenia : …………………..................................
Imię ojca : …………………………………………………..
Aktualny adres zameldowania :
Kod pocztowy : ……………………. Miejscowość : …………………………………………
Województwo : ……………………………………..
Gmina : ……………………………… Ulica : …………………………………………………
Nr domu : …………… Nr mieszkania : ………
Telefon : ………………………………………. Adres poczty e-mail: ………………………...
Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku, jeżeli jest różny od aktualnego):
Kod pocztowy : ……………………. Miejscowość : …………………………………………
Województwo : ……………………………………..
Gmina : ……………………………… Ulica : …………………………………………………
Nr domu : …………… Nr mieszkania : ………
Dane aktualnego miejsca pracy:
Pełna nazwa zakładu pracy : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Od kiedy zatrudniony (dd-mm-rrrr) …………………………………………………………….
Zajmowane stanowisko : ………………………………………………………………………..
Kod pocztowy : ……………………. Miejscowość : …………………………………………
Województwo : ……………………………………..
Gmina : ……………………………… Ulica : …………………………………………………

Załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu na Członków Zarządu

( imie i nazwisko) …………………………………………………………….
(ul. ………………………………………………nr domu…….. nr mieszkania ……………..)
(kod pocztowy, miejscowość) …………………………………………………………………...
(nr telefonu) ……………………………………………..

OŚWIAD C ZE N I E

Oświadczam, że :
1. korzystam z pełni praw publicznych ,
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych ,
3. nie mają do mnie zastosowania wynikające z przepisów prawa lub umowy ograniczenia
i zakazy pełnienia funkcji członka zarządu spółek handlowych lub Spółki ,
4. nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne ,
5. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Spółki, uzyskanych
w postępowaniu konkursowym ,
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu.

data: ……………………………………

podpis …………………………………

