ANKIETA DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PKS HRUBIESZÓW SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI
sporządzona w oparciu o regulacje:
a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399);
b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019
r., poz. 2136).

Imię i nazwisko: .............................................
Kandydat do Rady Nadzorczej
PYTANIEi
ODPOWIEDŹ
1. Czy jest Pan/Pani:
a) członkiem
zarządu,
rady
nadzorczej
lub
komisji
rewizyjnej
spółki
prawa
handlowego (spółka partnerska,
sp. z o.o., spółka akcyjna, spółka
komandytowo-akcyjna)?
Jeżeli tak, to jakich (nazwa,
numer KRS)?
b) radnym gminnym, powiatowym
lub wojewódzkim?
Jeżeli tak, to jakim i w której
jednostce samorządowej?
c) wójtem
(burmistrzem,
prezydentem miasta), zastępcą
wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), skarbnikiem gminy,
sekretarzem
gminy,
kierownikiem
jednostki
organizacyjnej gminy, osobą
zarządzającą lub członkiem
organu
zarządzającego
gminnymi osobami prawnymi
oraz inną osobą wydającą
decyzje administracyjne w
imieniu wójta (burmistrza,
prezydenta miasta)?
d) członkiem zarządu powiatów,
skarbnikiem
powiatów,
sekretarzem
powiatów,
kierownikiem
jednostek
organizacyjnych powiatu, osobą
zarządzającą lub członkiem
organów
zarządzających
powiatowymi
osobami
prawnymi lub inną osobą
wydającą
decyzje
administracyjne w imieniu
starosty?
e) członkiem
zarządu
województwa,
skarbnikiem
województwa,
sekretarzem
województwa,
kierownikiem
wojewódzkich samorządowych
jednostek
organizacyjnych,
osobą
zarządzającą
lub
członkiem
organów
zarządzających wojewódzkimi

UWAGI
W przypadku
odpowiedzi
twierdzącej na
pytanie 1a, proszę o
informacje, kto
zgłosił Pana/Panią
do pełnienia funkcji
w danej spółce?
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osobami prawnymi lub inną
osobą
wydającą
decyzje
administracyjne w imieniu
marszałka województwa?
f) członkiem zarządu związku
metropolitalnego, skarbnikiem
związku metropolitalnego lub
sekretarzem
związku
metropolitalnego?
g) pracownikiem
urzędów
państwowych, w tym członkiem
korpusu
służby
cywilnej,
zajmującym
stanowisko
kierownicze:
h) dyrektorem
generalnym,
dyrektorem
departamentu
(jednostki równorzędnej) lub
jego zastępcą lub naczelnikiem
wydziału
(jednostki
równorzędnej) - w urzędach
naczelnych
i
centralnych
organów państwowych,
i) dyrektorem generalnym urzędu
wojewódzkiego,
dyrektorem
wydziału
(jednostki
równorzędnej)
lub
jego
zastępcą
lub
głównym
księgowym
lub
głównym
księgowym - w urzędach
terenowych organów rządowej
administracji ogólnej,
j) kierownikiem urzędu i jego
zastępcy
w
urzędach
terenowych organów rządowej
administracji specjalnej?
k) pracownikiem
urzędów
państwowych, w tym członkiem
korpusu
służby
cywilnej,
zajmującym
stanowiska
równorzędne pod względem
płacowym ze stanowiskami
wymienionymi pod lit. g
powyżej?
l)

innym niż wymienieni pod lit. gh członkiem korpusu służby
cywilnej?
m) dyrektorem
generalnym
Najwyższej Izby Kontroli albo
pracownikiem Najwyższej Izby
Kontroli nadzorującym lub
wykonującym
czynności
kontrolne?
n) radcą Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej lub
referendarzem zatrudnionym w
Urzędzie
Prokuratorii
Generalnej
Rzeczpospolitej
Polskiej?
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o) Przewodniczącym lub Zastępcą
Przewodniczącego
Komisji
Nadzoru Finansowego?
p) pracownikiem zatrudnionym w
Urzędzie
Prokuratorii
Generalnej
Rzeczypospolitej
Polskiej do wykonywania zadań,
o których mowa w art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.
o
Prokuratorii
Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej?
q) pracownikiem regionalnych izb
obrachunkowych zajmującym
stanowiska: prezesa, członka
kolegium, naczelnika wydziału
oraz inspektora do spraw
kontroli?
r) pracownikiem samorządowych
kolegiów
odwoławczych
zajmującym
stanowiska:
przewodniczącego,
jego
zastępcy
oraz
etatowego
członka kolegium?
s) pracownikiem
banków
państwowych
zajmującym
stanowiska:
prezesa,
wiceprezesa, członka zarządu
lub skarbnika?
t) pracownikiem przedsiębiorstw
państwowych
zajmującym
stanowiska:
dyrektora
przedsiębiorstwa, jego zastępcy
lub głównego księgowego?
u) osobą
pełniącą
w
jednoosobowych
spółkach
Skarbu Państwa oraz spółkach,
w których udział Skarbu
Państwa
przekracza
50%
kapitału zakładowego lub 50%
liczby akcji, funkcje: prezesa,
wiceprezesa i członka zarządu?
v) pracownikiem
agencji
państwowych
zajmującym
stanowiska:
prezesa,
wiceprezesa, dyrektora zespołu,
dyrektora oddziału terenowego
lub jego zastępcy - lub
stanowiska równorzędne?
Niniejszym oświadczam, że dane zawarte w powyższym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym.

Data: ………………………………………
…………………………………………
Czytelny podpis
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