
 
Burmistrz Krapkowic 

zaprasza  
do składania zgłoszeń  

osoby zamierzające kandydować do rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Krapkowice: 
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego  ZGM Spółka z o.o. w Krapkowicach 
- WiK Spółka z o.o. w Krapkowicach 
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice  Sp. z o.o. w Krapkowicach 

 
 
1. Kandydat do rady nadzorczej Spółki powinien być zarejestrowany w Bazie kandydatów 

na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. 
 

2. Kandydat do składu rady nadzorczej powinien spełniać następujące wymagania: 
1) wymagania konieczne: 

- posiadać zdany egzamin na kandydata na członka rady nadzorczej,             
o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. 
w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad 
nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem 
(Dz.U. Nr 198, poz. 2038 z póz.zm) bądź dokument zwalniający                   
z obowiązku zdawania egzaminu* (wpis na listę radców prawnych, 
adwokatów, biegłych rewidentów, doradców finansowych, stopień naukowy 
doktora nauk prawnych lub ekonomicznych), 

-  wykształcenie wyŜsze, 
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach pracy 

związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, 
zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim, 

                   2)   wymagania poŜądane: 
                      - preferowane wykształcenie: ekonomiczne, prawnicze, z zakresu 

zarządzania  lub związane z działalnością spółki, 
                      -  doświadczenie związane z wykonywaniem funkcji członka rad nadzorczych  
                      - znajomość branŜy w jakiej działa spółka. 

 
3. KaŜdy kandydat zobowiązany jest do złoŜenia zgłoszenia i oświadczeń, o których 

wzór stanowi załącznik do ogłoszenia  oraz CV (max. 2 strony). 
 

4. Zgłoszenia i oświadczenia naleŜy złoŜyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na 
adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice 
z  dopiskiem: „ Rada Nadzorcza  – nabór” 
w terminie do dnia 28 lutego 2011 r. 

 
5. Bez rozpoznania pozostawia się: 

- zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, 
- zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych. 

 
6.   Kandydat na członka rady nadzorczej Spółki: 

- nie moŜe pozostawać w stosunku pracy ze spółką, ani świadczyć pracy lub usług na  jej 
rzecz na podstawie innego tytułu prawnego; 

   - moŜe być powołany do rady nadzorczej tylko w jednej spółce, w której gmina pozostaje 
jedynym udziałowcem 

 
7.  Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje  

moŜliwość odwołania się. 
 



8. Zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpatrzenia, 
zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3-ch miesięcy od dnia zakończenia 
postępowania kwalifikacyjnego (odesłane kandydatom po zakończeniu postępowania 
kwalifikującego) 
 

9. Burmistrz Krapkowic moŜe w kaŜdym czasie bez podania przyczyn zakończyć 
postępowanie kwalifikacyjne, nie wyłaniając kandydata. 
 

10. Osoba wskazana przez Burmistrza Krapkowic na członka rady nadzorczej spółki 
handlowej z udziałem gminy, urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do 
rady nadzorczej, zobowiązana jest do złoŜenia Wojewodzie Opolskiemu oświadczenia 
lustracyjnego, 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 1994-
1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 
85, poz.571, Nr 115, poz.789 i Nr 165, poz.1171) albo informacji o uprzednim złoŜeniu 
oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

 
 
 
      Burmistrz Krapkowic 
 
      /-/ Andrzej Kasiura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* W przypadku posiadania uprawnień zwalniających z obowiązku złoŜenia egzaminu dla kandydatów 
na członków rad nadzorczych  oraz braku rejestracji w Bazie kandydatów na członków rad 
nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa, kandydat zobowiązany jest do 
złoŜenia niezbędnych dokumentów do rejestracji danych w w/w bazie do dnia złoŜenia zgłoszenia     
i oświadczeń kandydata do rady nadzorczej. 
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