
       

              REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KRAPKOWICACH

I. Cel  konkursu i tryb zgłaszania kandydatów.

1. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na Stanowisko Prezesa  
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krapkowicach. 

2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto odpowiada formalnym 
kryteriom doboru kandydatów określonym przez Komisję 
Konkursową i opublikowanym w prasie lokalnej i na stronie 
internetowej www.bip.krapkowice.pl  

3. Zgłaszający się do konkursu na stanowisko Prezesa WiK 
zobowiązany jest do złożenia wszystkich dokumentów wymienionych 
w ogłoszeniu, w określonym miejscu i czasie. W czasie trwania 
konkursu Komisja może żądać od kandydata złożenia dodatkowych 
dokumentów związanych z konkursem. 

4. Komisja decyduje o dopuszczeniu kandydata do uczestnictwa w 
konkursie w formie głosowania jawnego większością głosów, bez 
możliwości wstrzymania się od głosu. 

5. Kandydat poprzez fakt złożenia dokumentów wyraża zgodę na 
poddanie się procedurze konkursowej, ustalonej niniejszym 
regulaminem. 

II. Zasady pracy Komisji.

1. Komisję Konkursową stanowią: dwóch pracowników UMIG, dwóch 
przedstawicieli Rady Miejskiej w Krapkowicach i jeden przedstawiciel 
Rady Nadzorczej  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Krapkowicach. 

2. Komisja Konkursowa ponosi odpowiedzialność za prawidłowe 
przeprowadzenie konkursu. 

3. W toku swego działania Komisja kieruje się przepisami prawa, a w 
szczególności przepisami niniejszego regulaminu. 

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący – wybrany z  członków 
Komisji. Członkowie Komisji Konkursowej uczestniczą w pracach 
Komisji na zasadach równych praw i obowiązków. Komisja może 
powołać sekretarza spoza składu. 

5. Obrady Komisji są poufne, członkowie Komisji i sekretarz mają 
obowiązek zachowania tajemnicy o przebiegu konkursu. 

6. Głosowanie w sprawach organizacyjnych i proceduralnych 
przeprowadzone jest w trybie jawnym, natomiast w sprawach oceny 
kandydatów oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa WiK 
w trybie tajnym (bez możliwości wstrzymania, większość 
bezwzględna). 

7. Obecność członków Komisji na posiedzeniach jest obowiązkowa, za 
udział w pracach członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia. 
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8. Dla zapewnienia sprawności działania Komisji i właściwego poziomu 
merytorycznego konkursu Komisja może zaprosić do pomocy 
ekspertów z różnych dziedzin. Osoby te nie mogą brać udziału w 
głosowaniu ani też bez zezwolenia Komisji wyrażać swych poglądów 
mogących mieć wpływ na wynik konkursu. 

9.Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane przez sekretarza 
Komisji i podpisywane przez wszystkich członków. W przypadku 
wystąpienia odrębnego zdania członek Komisji podpisuje protokół 
składając pisemne zastrzeżenie takiej decyzji. 

10.Protokoły z posiedzeń oraz wszystkie materiały dotyczące konkursu 
gromadzi i przechowuje sekretarz Komisji. 

11.Ewentualne odwołanie od decyzji komisji rozpatruje Burmistrz 
Krapkowic jednoosobowo po analizie dokumentów. 

III. Zasady postępowania konkursowego.

1. Konkurs na stanowisko Prezesa  Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 
o.o., jest konkursem jednoetapowym, przeprowadzanym w dwóch 
fazach. 

2. Pierwsza faza konkursu odbywa się bez udziału kandydatów i 
obejmuje głównie czynności dopuszczające kandydatów do konkursu 
w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu prasowym o konkursie i 
na stronie internetowej  www.bip.krapkowice.pl  

3. Decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do drugiej fazy 
konkursu podejmuje Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów. 

4. Oferenci zakwalifikowani do drugiej fazy konkursu powiadomieni są 
o tym fakcie pisemnie. 

5. Kandydat dopuszczony do konkursu na stanowisko Prezesa  spółki 
złoży oświadczenie o zachowaniu poufności uzyskanych danych o 
przedsiębiorstwie spółki. 

6. Druga faza konkursu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy                  
w Krapkowicach,  

7.W trakcie postępowania konkursowego kandydaci dokonują 
omówienia swoich koncepcji oraz odpowiadają na pytania Komisji. 

8. Komisja ustala ramowy zakres pytań: 

• umiejętność rozwiązywania problemów związanych z działaniem i 
rozwojem spółki – przedstawienie koncepcji usprawnienia działań 
przedsiębiorstwa i wskazanie kierunków jego dalszego rozwoju, 

• ogólna wiedza na temat organizacji i zarządzania oraz zasad 
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, 
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9. Członkowie Komisji dokonują oceny kandydatów w formie 
punktowej, od 0 do 5 punktów w głosowaniu tajnym, z zakresu ich 
wiedzy. 

10.Minimum kwalifikacyjne wynosi 15 pkt. 
11.Wyniki głosowania tajnego na poszczególnych kandydatów oblicza 

Przewodniczący Komisji i podaje do wiadomości członkom jego 
wynik. 

12.Komisja Konkursowa ustala kolejność uczestników Konkursu na 
liście kandydatów na Prezesa  Spółki w oparciu o ilość uzyskanych 
punktów. Większa ilość punktów oznacza lepsze miejsce. 

IV. Postanowienia końcowe

1. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego Komisja ogłasza 
kandydatom jego wynik oraz przedkłada wynik konkursu wraz z 
pełną dokumentacją organowi uprawnionemu do powołania Prezesa  
Spółki. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie zostanie uznany przez Komisję za 
przydatnego do kierowania spółką, uchwala się przeprowadzenie 
ponownego konkursu. 

3. W przypadku powtórzenia konkursu osoby, które uzyskały mniej niż 
50% punktów i zostały uznane przez Komisję za nieprzydatne do 
kierowania przedsiębiorstwem, nie mają prawa do ponownego 
uczestnictwa w konkursie. 

4. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą powołania Prezesa 
przez Radę Nadzorczą Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Krapkowicach. 

 

                                                               BURMISTRZ  KRAPKOWIC 

                                                                    mgr Piotr  Solloch 
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