Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku
Warmińskim ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu Spółki.
2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące
wymagania:
1) Posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej , na podstawie przepisów odrębnych, preferowane
wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze;
2) Posiadać 5 letni okres zatrudnienia na kierowniczym stanowisku lub prowadzenia przez
okres 5 lat działalności gospodarczej na własny rachunek, preferowane doświadczenie
w zakresie gospodarki odpadami, odbioru lub zagospodarowania odpadów, jak
również doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych oraz
w kierowaniu zespołem osób;
3) Spełniać inne niż wymienione w pkt.1 i 2 wymogi określone w przepisach odrębnych
a w szczególności nie naruszać ograniczeń i zakazów zajmowania stanowiska członka
organu zarządzającego w spółkach handlowych;
4) Korzystać z pełni praw publicznych , oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
5) Posiadać znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz
zasad nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek z udziałem jednostek samorządu
terytorialnego;
6) Posiadać wiedzę w zakresie zagadnień ekonomiczno- prawnych i administracyjnych, w tym
ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem komunalnym
oraz przepisów dotyczących gospodarki odpadami, odbioru i zagospodarowania odpadów;
7) Nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną wynikających z art. 4 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. z 2019r. , poz. 2399 ze zm.);
8) Legitymować się niekaralnością za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIIIXXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do 595 Kodeksu spółek handlowych;
9) Posiadać stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.
3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać :
1) CV, zawierające klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego” oraz informacjami dotyczącymi
adresu, telefonu i adresu e-mail;
2) List motywacyjny;
3) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (opcjonalnie zaświadczeń lub dyplomów
ukończenia kursów a także informację o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach);
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4) Odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie
wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2;
5) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych , posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych ;
6) Oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka
Zarządu w spółkach handlowych lub spółce , której dotyczy postępowanie;
7) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
8) Oświadczenie lustracyjne;
9) Oświadczenie , że posiadany stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku,
którego postępowanie dotyczy;
10) Zgodę na przetwarzaniu danych osobowych związanych z konkursem na Prezesa Zarządu
Spółki;
11) Zgodę na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki;
12) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karnoskarbowe.
4. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów mogą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata. W takim przypadku w trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji
kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem
wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
5. Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „ Konkurs
na Prezesa PGK spółka z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim”.
6. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 29.11.2021r., do godz. 15:00 w sekretariacie
Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego, ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100
Lidzbark Warmiński lub listownie na podany wyżej adres (decyduje data wpływu).
Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają
rozpatrzeniu.
7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym
postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
8. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym
telefonicznie lub drogą elektroniczną. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat
przedstawi swoją wizję zarządzania i rozwoju Spółki.
9. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnacje
kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
10. Kandydat ma możliwość uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu
składania zgłoszeń , w siedzibie PGK sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim , ul. Dantyszka 13
i zapoznawać się z materiałami, które obejmują:
1) Umowę spółki;
2) Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS;
3) Sprawozdanie finansowe Spółki;
4) Sprawozdanie Zarządu.
2

11. Rada Nadzorcza PGK sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim może w każdym czasie,
bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.
12. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza PGK sp. z o.o. w Lidzbarku
Warmińskim powiadomi kandydatów telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
13. W toku konkursu Rada Nadzorcza może prowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie
których może żądać od kandydatów dodatkowych informacji i wyjaśnień.
14. W wyniku konkursu Rada Nadzorcza wybierze Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem
ust. 12.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Sierputowicz

3

