Imię i Nazwisko: .....................................................................................................
PESEL:

....................................................................................................................

Adres zamieszkania: ..............................................................................................
Telefon / E-mail: .....................................................................................................

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
działającą pod firmą Szpital Powiatowy w Zambrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialności, niniejszym oświadczam, że spełniam wymagania
określone we wspomnianym ogłoszeniu i zgłaszam swoją kandydaturę na członka Rady Nadzorczej w/w Spółki.
Jednocześnie oświadczam, że:
1.
posiadam wykształcenie wyższe,
2.
posiadam doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z:*
-

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

praktycznym stosowaniem przepisów prawnych ,
funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego,
nadzorem właścicielskim lub posiadam doświadczenie branżowe związane z działalnością Spółki,
inne:
...............................................................…………………………………………………………………….........................................................
.............…………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. z
1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z
późn. zm.),
nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa,
złożyłam/em nie złożyłam/em* egzamin/u w trybie przewidzianym w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171,
poz. 1397 z późn. zm.), w związku z art. 10a ust.4 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), a kopię dyplomu
załączam do niniejszego oświadczenia,
jestem, nie jestem* zwolniona/y z obowiązku składania stosownego egzaminu przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
w związku z § 5 rozporządzenia 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 późn. zm.),
złożyłam/em w dniu ………………….nie złożyłam/em* oświadczenie wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425 z późn.
zm.),
jestem, nie jestem* zwolniona/y z obowiązku składania stosownego oświadczenia przewidzianego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz.
425 z późn. zm.),

* niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności
konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:
1) art. 214 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
2) art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), w związku z art. 10a ust. 5
z dnia 20 grudnia 1996 r. ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr
216, poz. 1584 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1590 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne, oświadczam, że dane
zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych do celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182).
Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu zgodnie z art. 6 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie
Danych Osobowych z dnia 27.04.2016 ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) . Zapoznałem się z informacją o administratorze danych osobowych zawartej na
stronie internetowej powiatu zambrowskiego: www.powiatzambrowski.com

.............................., ........................
[miejscowość, data]

...........................................................
[podpis]

