
REGULAMIN 
Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu 

Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Komańczy 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki, jakie powinienspełniać kandydat na 

stanowisko Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy. 

2. Spółka jest spółką komunalną, w której wszystkie udziały są własnościąGminy Komańcza. 

§ 2 

1. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowiska Prezesa Zarządu. 

2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza 

§3 

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez 

wyłonienia kandydata. 

2. W takim wypadku Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu konkursu. 

§ 4 

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu składają oferty w zamkniętej kopercie z 
napisem „Konkurs" w terminie do 15 czerwca 2016 roku, do godz. 15.00, w Sekretariacie Urzędu 

Gminy w Komańczy (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i 
godzina ich doręczenia do Urzędu). 
2. Oferta winna zawierać: 

 l ist  motywacyjny;  

 CV ze wskazaniem adresu do korespondencji, adresu mailowego i numeru telefonu 

kontaktowego; 

 dyplom ukończenia studiów wyższych; 

 dokumenty potwierdzające co najmniej 3 -letni staż pracy na stanowisku  

kierowniczym; 

 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;  

 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;  

 aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń; 

 oświadczenie o tym, iż nie toczą się wobec kandydata żadne postępowania sądowe i 

prokuratorskie, 

 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisko 

Prezesa Zarządu wydane nie wcześniej niż na 2 miesiące przed terminem składania zgłoszenia do 

konkursu, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

postępowania kwalifikacyjnego, 

 w przypadku kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa 
handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty -oświadczenie 

potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres. 



Do oferty można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń i kursów. 

§5 

1. Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu w dzienniku regionalnym, na stronie 
internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Komańczy. 

2. Ogłoszenie zawiera określenie: 

1)nazwy i adresu Spółki; 

2)stanowiska objętego konkursem; 

3)wymagań formalnych, jakie winien spełniać kandydat; 

4)warunków, które spełniać powinno zgłoszenie do konkursu; 

5)terminu i miejsca złożenia zgłoszenia kandydata; 

6)zagadnień, które w szczególności będą oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej  

§ 6 

1. Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać 

informacje o Spółce , tel. (13 46770325 ). 

2. Informacje obejmują: 

1) aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki; 

2) Akt Założycielski Spółki (tekst jednolity); 

3) sprawozdania finansowe Spółki za 2014 rok; 

4) sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 rok. 

§ 7 

Tryb rozpatrywania ofert: 

1.  Rada Nadzorcza  otwie ra  o fe rty  i  bada  je pod względem forma lnym. W 

przypadku nie spełnienia kryteriów odrzuca ofertę, powiadamiając oferenta o 

przyczynach. 

2.  Kandydaci, którzy spełnili warunki formalne, w ciągu 7 dni zapraszani są na rozmowę 

kwalifikacyjną, w szczególności obejmującą następujące zagadnienia:  

— omówienie koncepcji zarządzania firmą; 

— znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym 
uwzględnieniem kapitałowych spółek z udziałem jednostek samorządu 

terytorialnego; 

— znajomość przepisów regulujących świadczenie usług komunalnych, zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami; 

— znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska; 

 znajomość zagadnień związanych z kierowaniem zakładem pracy i zespołami  

pracowników; 

 umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji  
zarządzania, komunikatywność werbalna i pisemna; 

doświadczenie zawodowe kandydata. 

3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami ( oferentami ) zostaną przeprowadzone przez 
Radę Nadzorczą w Urzędzie Gminy w Komańczy. Dzień i datę przeprowadzenia 



rozmowy określa Przewodniczący Rady Nadzorczej. O terminie rozmowy kandydat 

powiadomiony zostanie drogą telefoniczną i elektroniczną. 

4. W czasie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Radęz kandydatami na 
Prezesa Zarządu mogą, z głosem doradczym, wziąćudział przedstawiciele Właściciela 

wyznaczeni przez Wójta Gminy Komańcza. 

§8 

1. Z przebiegu postępowania konkursowego sporządza się protokół.  

2. Protokół powinien zawierać: 

1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;  

2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie; 

3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu; 

4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał; 

5) oceny uzyskane przez kandydatów oraz wyniki konkursu. 

§9 

Ocena odpowiedzi na pytania w zakresie określonym w § 7 ust.2 koncepcji funkcjonowania i 

rozwoju Spółki oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jest dokonywana indywidualnie 

przez każdego członka Rady Nadzorczej. 

§ 10 

1. Indywidualne skale ocen wynoszą w zakresie: 
Wypowiedź na każde z zagadnień oceniane będzie w skali 0-5 punktów. 

1. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie przez kandydata 20 punktów  

2. W przepadku wpłynięcia tylko jednej kandydatury, komisja także dokonuje oceny. 

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą 

ilość punktów, w terminie do 10 dni od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych. 

4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby punktów lub brak jest 

kandydatur Rada Nadzorcza powtórzy konkurs. 

5. Ogłoszenie o konkursie umieszczone zostanie w internetowej Spółki ( B1P ) i Urzędu 

Gminy w Komańczy. 

§11 

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka. 

§12 
Wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza. 

 
§13 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Spółki z o.o. w Komańczy z dnia11 kwietnia 2016 roku.  
 

 


