
Konkurs na stanowisko Prezesa Zarz^du 

Z A K L A D U GOSPODARKI KOMUNALNEJ GM1NY E A N C U T SP. Z O.O. Z S IEDZIBA 
W SONINIE 

Rada Nadzorcza Spolki Zakladu Gospodarki Komunalnej Gminy Eancut sp. z o.o. z siedzibq w Soninie, 
oglasza Konkurs na stanowisko Prezesa Zarzqdu Spolki Zakiadu Gospodarki Komunalnej Gminy 
Eancut sp. z o.o. z siedzibq w Soninie. 

1. Informacje ogolne. 

Przewidywana forma umowy: Kontrakt Menadzerski - umowa o swiadczenie uslug zarzqdzania na czas 
pelnienia funkcji Prezesa Zarzqdu. 

2. Kandydat na funkcj? Prezesa Zarzqdu Spolki musi spelniac Iqcznie nast^pujqce wymogi formalne: 

a) posiadac obywatelstwo polskie, obywatelstwo panstwa b^dqcego czlonkiem Unii Europejskiej lub 
pahstwa, z ktorym na podstawie umow mi^dzynarodowych lub obowiqzujqcych przepisow prawa 
przystuguje prawo do podj^cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) posiadac wyksztalcenie wyzsze (preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze) lub 
wyksztalcenie wyzsze uzyskane za granicq uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
przepisow odr^bnych, 

c) posiadac co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac<?, powolania, wyboru, 
mianowania, spoldzielczej umowy o prac^, lub swiadczenia uslug na podstawie innej umowy lub 
wykonywania dzialalnosci gospodarczej na wlasny racluinek; 

d) posiadac co najmniej 3-letnie doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, 
albo wynikajqce z prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na wlasny racluinek; 

e) posiadac aktualne prawo jazdy kat B ; 

f) spelniac inne niz wymienione w lit. b-d wymogi, okreslone w przepisach odr^bnych, 
a w szczegolnosci nie naruszac ograniczen lub zakazow zajmowania stanowiska czlonka organu 
zarzqdzajqcego w spolkach handlowych 

g) posiadac wiedz? adekwatnq do pelnienia funkcji Prezesa Zarzqdu w zakresie: 

- dzialalnosci spolki oraz o sektorze w ktorym dziala. 

- zagadnien zwiqzanych z zarzqdzaniem i kierowaniem zespolami pracownikow, 

- znajomosc zasad funkcjonowania spolek handlowych, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem spolek 
komunalnych z udzialem jednostek samorzqdu terytorialnego, znajomosc zasad nadzoru 
wlascicielskiego i ograniczen prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby zarzqdzajqce i 
czlonkow organow zarzqdzajqcych gminnych spolek handlowych.; 

h) posiadac pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z pelni praw publicznych; 

i) nie bye skazanym(-q) prawomocnym wyrokiem za umyslne przest^pstwo lub przest?pstwo skarbowe. 

3. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarzqdu nie moze bye osoba, ktora spelnia przynajmniej jeden z 
ponizszych warunkow: 

a) pelni funkcji spoiecznego wspolpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, 
poselsko-senatorskim lub biurze posla Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prac? lub 
swiadczy prac$ na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 



b) wchodzi w sklad organu partii politycznej reprezentujqcej parti^ politycznq na zewnqtrz oraz 
uprawnionego do zaciqgania zobowiqzan, 

c) jest zatrudniona przez parti^ politycznq na podstawie umowy o prac? lub swiadczy prace na podstawie 
umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

d) pelni funkcj? z wyboru w zakiadowej organizacji zwiqzkowej lub zakladowej organizacji zwiqzkowej 
spolki z grupy kapitalowej, 

e) jej aktywnosc spoleczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesow wobee dzialalnosci spolki. 

4. Kandydat na Prezesa Zarzqdu, poza wymogami okreslonymi w pkt 2 i 3 niniejszego ogloszenia, 
powinien posiadac wiedz^ do pelnienia funkcji Prezesa Zarzqdu Spolki w zakresie: 

- znajomosci zagadnien zwiqzanych z ustawq o zbiorowym zaopatrzeniu w wod$ i zbiorowym 
odprowadzeniu sciekow, wybranych zagadnien ustawy Prawo Wodne; 

- znajomosci ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarzqdzania mieniem panstwowym; 

- znajomosci zasad wynagradzania w spolkach z udzialem jednostek samorzqdu terytorialnego; 

- znajomosci zasad i praktyki rachunkowosci finansowej, rachunkowosci zarzqdczej, oceny projektow 
inwestycyjnych oraz finansow przedsi^biorstwa; 

- znajomosci zasad i praktyki planowania strategicznego oraz budzetowania; audytu i kontroli 
finansowej przedsi^biorstwa; 

- znajomosci ograniczen prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje 
publiczne; 

oraz fakultatywnie doswiadczenie wynikajqce z pelnienia funkcji czlonka zarzqdu lub rady nadzorczej. 

5. Preferowanymi atutami kandydatow sq: 

- doswiadczenie przy przygotowaniu i real izacji inwestycji oraz eksploatacji urzqdzeh wodociqgowo-
kanalizacyjnych; 

- znajomosc zagadnien zwiqzanych z zarzqdzaniem i kierowaniem zespolami pracovvnikow; 

- doswiadczenie we wspolpracy z jednostkq samorzqdu terytorialnego; 

- znajomosc zasad gospodarowania mieniem komunalnym; 

- doswiadczenie w zakresie gospodarki odpadami. 

6. Zgloszenie kandydata powinno zawierac 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej si$ o zatrudnienie, 

- zyciorys (szczegolowe CV z uwzgl^dnieniem dokladnego przebiegu kariery zawodowej), 

- podanie/list motywacyjny, 

- kserokopie dyplomow potwierdzajqcych wyksztalcenie, 

- kserokopie swiadectw pracy lub innych dokumentow potwierdzajqcych okreslone wymagania 

-oswiadczenie o stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie na stanowisku prezesa zarzqdu 

- oswiadczenie o niekaralnosci za umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne 
przest^pstwo skarbowe, 



- oswiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystaniu z pelni praw 
publicznych, 

-oswiadczenie o niekaralnosci za przest^pstwa popelnione umyslnie oraz o zdolnosci do czynnosci 
prawnych i korzystaniu w pelni z praw publicznych, 

-oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO. 

- inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzajqce jego kwalifikacje lub umiej^tnosci. 

7. Oswiadczenia muszq bye podpisane przez kandydata. Kopie dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2 
mogq bye rowniez poswiadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej kandydat jest obowiqzany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginalow lub 
urz^dowych odpisow w/w dokumentow, a takze aktualnego zaswiadczenia o niekaralnosci z Krajowego 
Rejestru Karnego (do trzech miesi^cy poprzedzajqeych dzien zgloszenia) - pod rygorem wykluczenia z 
dalszego postepowania konkursowego. 

8. Niezgloszenie sie kandydata na rozmowy kwalifikacyjnq uznane b^dzie za rezygnacje kandydata z 
udzialu w post^powaniu kwalifikacyjnym. 

9. Zgloszenia konkursowe nalezy skladac w siedzibie Urz^du Gminy Lahcut, 37-100 Lahcut ul. Adama 
Mickiewicza 2a | w zamkni^tej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na 
stanowisko Prezesa Zarzqdu - nie otwierac". Zgloszenia do konkursu nalezy skladac w terminie do dnia 
23 maja 2022 r. do godz. 12:00. O zlozeniu zgloszenia decyduje data i godzina wplywu do Urz^du 
Gminy Lahcut 

10. Dokumenty dostarczone lub nadeslane po wskazanym wyzej terminie nie b^dq rozpatrywane. 

11. Koszty uzyskania dokumentow oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat. 

12. Kandydaci spelniajqcy wymogi formalne okreslone vv ogloszeniu o konkursie zostanq 
poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego post^powania konkursowego telefonicznie lub za 
pomocq poczty elektronicznej na wskazany przez kandydata w zgloszeniu adres poczty elektronicznej i 
zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. 

13. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane b^dq od dnia 1 czerwea 2022 roku. 

14. O wynikach post^powania kandydaci zostanq powiadomieni telefonicznie i /lub za posrednictwem 
poczty elektronicznej na wskazany przez kandydata w zgloszeniu adres poczty elektronicznej. 

15. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakohczenia, przerwania lub zawieszenia postepowania 
kwalifikacyjnego bez wylaniania kandydata vv kazdym czasie, na kazdym etapie postepowania, bez 
podawania przyczyn. 

16. Wynik konkursu nie moze stanowic podstawy do roszczenia kandydata o powolanie na stanowisko 
Prezesa Zarzqdu Spolki oraz zawarcia z nim umowy o swiadczenie uslug w zakresie zarzqdzania. 
W szczegolnosci przed powolaniem oraz zawarciem umowy o swiadczenie uslug w zakresie zarzqdzania 
wymagane b^dzie dopetnienie wszelkich wymaganych formalnosci zwiqzanych z powolaniem 
i zawarciem umowy o swiadczenie uslug w zakresie zarzqdzania. 

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej 



Regulamin konkursu 

okreslajqcy zasady wyboru i trybu przeprowadzenia postepowania w celu wyboru Prezesa Zarzqdu 
Spolki Zakladu Gospodarki Komunalnej Gminy Laheut sp. z o.o. z siedzibq w Soninie. 

§ 1 

1. Regulamin konkursu w celu wylonienia kandydata na Prezesa Zarzqdu Spolki (zwany dalej 
Regulaminem) okresla: 

a. Zasady wyboru Prezesa Zarzqdu Spolki Zakladu Gospodarki Komunalnej Gminy Lahcut sp. z o.o. 
z siedzibq w Soninie. 

b. Tryb przeprowadzenia wyboru na stanowisko Prezesa Zarzqdu. 
c. Warunki, jakie powinien spelniac kandydat na stanowisko Prezesa Zar/.qdu. 

§ 2 

1. Prezesa Zarzqdu Spolki powoluje Rada Nadzorcza. 
2. Prezesa Zarzqdu Spolki wylania Rada Nadzorcza. 
3. Przewodniczqcym Komisji jest Przewodniczqcy Rady Nadzorczej Spolki. 
4. Wybor kandydata, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywany jest w drodze 

ogloszonego przez R a d e Nadzorczq konkursu. 
5. Rada Nadzorcza, dokonuje powolania na stanowisko Prezesa Zarzqdu Spolki, wylonionego w 

ramach konkursu niezwlocznie z chwilq uzyskania wynikow postepowania kwalifikacyjnego. 
6. Konkurs obejmuje dwie fazy: faze wstepnq (niejawna, formalna) i faze wlasciwq (rozmowa 

kwalifikacyjna). 
7. W toku jednego postepowania konkursowego mozna wylonic tylko jednego kandydata na Prezesa 

Zarzqdu. 

§ 3 

Rada Nadzorcza wszczyna postepowanie konkursowe, okreslajqc w szczegolnosci: 

1. Tresc ogloszenia o wszczeciu postepowania konkursowego, 
2. Termin i miejsce publikacji ogloszenia, 
3. Zakres zagadnien bedqcych przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, 

§ 4 

Ogloszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Gminy Lahcut, wywieszone na tablicy 
ogloszeh Gminy Lahcut i siedziby Spolki. 

§5 

Wymagania kandydat na stanowisko Prezesa Zarzqdu Spolki okreslone bedq w Konkursie na 
stanowisko Prezesa Zarzqdu. 

§ 6 

Warunkiem udzialu w postepowaniu konkursowym jest zlozenie pisemnej oferty wraz z kompletem 
dokumentow, zgodnie z warunkami podanymi w ogloszeniu w sprawie konkursu w celu wylonienia 
kandydata na Prezesa Zarzqdu. 

§ 7 

1. Rada Nadzorcza moze w kazdym czasie, z waznych powodow, zakohczyc postepowanie konkursowe, 
bez wylonienia kandydata. 



2. W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza powiadamia kandydata/6w o zakohczeniu 
postepowania konkursowego. 

§ 8 

1. Termin przyjmowania ofert nie moze bye krotszy niz 14 dni od dnia publikacji ogloszenia 
o postepowaniu konkursowym. 

2. Rada Nadzorcza zbiera sie w siedzibie Urzedu Gminy Lahcut na pierwszym niejawnym posiedzeniu 
(faza wstepna) w celu zweryfikowania zlozonych ofert niezwlocznie po uplywie terminu zakreslonego 
do skladania ofert. 

3. Po otwarciu ofert i zapoznaniu sie z danymi kandydatow czionkowie Rady Nadzorczej skladajq 
pisemne oswiadczenia o braku pokrewiehstwa, powinowactwa, zaleznosci sluzbowej, pozostawania z 
oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktory moze budzic uzasadnione wqtpliwosci, co 
do bezstronnosci wobec skladajqcego kandydature. 

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 czlonek Rady Nadzorczej zostaje 
wylqczony z postepowania. 

5. W toku kolejnych czynnosci Rada Nadzorcza: 

a) ustala ilosc ofert, termin ich wplywu, podejmuje decyzje o odrzuceniu ofert zlozonych po 
terminie zakreslonym w ogloszeniu, 

b) dokonuje weryfikacji ofert pod kqtem ich zgodnosci z wymogami okreslonymi w Regulaminie 
oraz ogloszeniu, 

c) z przeprowadzonych czynnosci sporzqdza sie protokol, 
d) ustala wykaz kandydatow dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej (faza wlasciwa), 
e) dopuszczenie przez Rade Nadzorczq chocbyjednego kandydata wystarczy do przeprowadzenia 

dalszego postepowania konkursowego. 

§ 9 

1. Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowe kwalifikacyjnq, w toku ktorej ocenia sie 
w szczegolnosci: 

a) znajomosc ustroju prawnego i dzialalnosci w praktyce spolek prawa handlowego ze 
szczegolnym uwzglednieniem komunalnych spolek z ograniczonq odpowiedzialnosciq, 

b) przedstawionq wizje rozwoju, ogolnego planu funkejonowania i zarzqdzania Spolkq biorqc pod 
uwage przedmiot jej dzialalnosci, 

c) znajomosc zagadnien zwiqzanych z przedmiotem dzialalnosci Spolki, 
d) znajomosc zagadnien zwiqzanych z zarzqdzaniem mieniem oraz kierowaniem zespolami 

ludzkimi, 
e) znajomosc zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowosci zarzqdczej, 
f) doswiadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, pracy w jednostkach samorzqdu 

terytorialnego, w tym w jednostkach organizacyjnie podleglych. 

§ 10 

1. Rada Nadzorcza ustala kolejnosc kandydatow, oceniajqc ich predyspozyeje, wiedze i kwalifikacje 
oraz posiadane uprawnienia zwiqzane z przedmiotem dzialalnosci Spolki. 

2. Z przeprowadzonego postepowania konkursowego sporzqdza sie protokol zawierajqcy 
w szczegolnosci: 

a) date ' rniejsce przeprowadzenia poszczegolnych czynnosci postepowania, 
b) imiona i nazwiska osob przeprowadzajqeych postepowanie, 



c) ilosc zlozonych ofert, 
d) termin ich wplywu, 
e) oferty nie podlegajqce rozpatrzeniu lub odrzucone (zlozone po terminie zakreslonym 

w ogloszeniu), 
0 liste kandydatow biorqcych udzial w rozmowie kwalifikacyjnej (faza wlasciwa), 
g) podpisy czlonkow Rady Nadzorczej 

3. Informacja, o tym ktorego z kandydatow wybrano w konkursie w celu wylonienia kandydata na 
stanowisko Prezesa Zarzqdu zostanie podana przez Rade Nadzorczq do publicznej wiadomosci na 
stronie internetowej Urzedu Gmin Lahcut oraz przekazana Zgromadzeniu Wspolnikow. 

1. W przypadku rezygnacji lub niemoznosci powolania kandydata z przyczyn obiektywnych lezqcych 
po stronie kandydata, dopuszczalne jest powolanie innego kandydata. 

2. Wynik konkursu nie moze stanowic podstawy do roszczenia kandydata o powolanie na stanowisko 
Prezesa Zarzqdu Spolki oraz zawarcia z nim umowy o swiadczenie uslug w zakresie zarzqdzania. 

3. Zlozone przez kandydatow dokumenty nie bedq zwracane po zakohczeniu postepowania 
konkursowego. 

§ 1 1 

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej 


