
  BURMISTRZ  
MIASTA JASŁA 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW 

RADY NADZORCZEJ 

Burmistrz Miasta Jasła działający jako Zgromadzenie Wspólników spółki  TBS-ABK spółka z o.o. w Jaśle 

zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członka Rady Nadzorczej TBS-ABK sp. z o.o. w Jaśle 

Firma, siedziba i numer KRS spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego- Administrator Budynków 

Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, KRS: 0000024449. 

Przedmiot przeważającej działalności Spółki: zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywana do powołania: 2 

Kandydat do Rady Nadzorczej powinien spełniać następujące wymagania: 

Wymagania niezbędne: 

➢ wykształcenie wyższe lub wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na 

podstawie przepisów odrębnych oraz co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub 

świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na 

własny rachunek; 

➢ złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa  

w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. h-j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowych lub posiadanie uprawnień zwalniających z obowiązku jego złożenia wskazanych 

w art. 19 ust. 1 pkt lit. a-g tej ustawy; 

➢ Brak okoliczności, które stanowią przeszkodę do powołania na członka rady nadzorczej, 

określonych szczegółowo w obowiązujących przepisach prawa 

Szczegółowe wymagania dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Miasta Jasła (w tym 

okoliczności wykluczające możliwość powołania) zostały określone Zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Jasła Nr V/28/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyboru kandydatów na 

członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta Jasła.   

Wymagania dodatkowe: 

➢ Wiedza z zakresu gospodarki komunalnej, w tym związana z działalnością Spółki; 

➢ Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek 

komunalnych. 

Kandydat jest zobowiązany do złożenia: 

➢ Kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej spółki Miasta Jasła 

(stanowiącego jednocześnie wniosek o wpis do Bazy Kandydatów), którego druk stanowi 

załącznik numer 1 do Zasad określonych w powołanym wyżej Zarządzeniu Burmistrza Miasta 

Jasła; 

➢ Oświadczenie o braku lub istnieniu  okoliczności, które stanowią przeszkodę do powołania na 

członka rady nadzorczej, którego druk stanowi załącznik numer 2 do Zasad. 



Przed powołaniem na członka rady nadzorczej spółki, kandydat zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków zarządy zgodnie  

z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 

spółkami (załącznik numer 3 do Zasad). 

Kandydaci na członków rad nadzorczych urodzeni przed dniem 01.08.1972r. zobowiązani są również 

przed powołaniem do rady nadzorczej do przedstawienia informacji o złożeniu Wojewodzie 

Podkarpackiemu oświadczenia lustracyjnego. 

Kwestionariusz i oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do dnia  

31 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło z dopiskiem „ NABÓR 

KANDYDATÓW NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ”, albo przesłać drogą pocztową (liczy się data 

wpływu dokumentów do Urzędu). 

Druki Kwestionariusza i oświadczeń można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, a także u Pełnomocnika 

ds. sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Jasła (tel. 13 44 86 371, 

mail: s.kmiecik@um.jaslo.pl). 

Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani na członków Rady Nadzorczej, 
nie przysługuje możliwość odwołania się. 

Bez rozpoznania pozostawia się zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie lub  nie spełniają 
wymogów formalnych. 

 

Złożenie Kwestionariusza Osobowego kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Miasta Jasła przez osoby 

spełniające kryteria formalne stanowi podstawę wpisu do Bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek 

Miasta Jasła. Wpis do Bazy danej osoby zapewnia uwzględnienie jej kandydatury w trakcie kolejnych powołań 

członków rad nadzorczych spółek Miasta Jasła. 

 

 

.             Ryszard Pabian 

                     /-/ 

                    Burmistrz Miasta Jasła 

 


