
Załącznik Nr 2 do Zasad wyboru kandydatów  
na członków rad nadzorczych  
jednoosobowych Spółek Miasta Jasła 
 
 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ul. ……………………………………………………………………………….nr domu ……………………nr mieszkania …………….. 

Kod pocztowy………………………………………… miejscowość ………………………………………………………………………. 

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

1. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2. Jestem/ nie jestem* członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach) prawa handlowego, w której 
udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału 
zakładowego lub 50% liczby akcji lub w których udział takich spółek przekracza 50% kapitału 
zakładowego lub 50% liczby akcji; 

3. Jestem/ nie jestem* Burmistrzem Miasta Jasła, radnym, małżonkiem: Burmistrza, Zastępców 
Burmistrza, radnych Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osób 
zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, a także osobą 
pozostającą we wspólnym pożyciu z Burmistrzem, Zastępcami Burmistrza, radnymi, Sekretarzem, 
Skarbnikiem, kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta, osobami zarządzającymi  
i członkami organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi (art. 24f ust 2 ustawy  
o samorządzie gminnym); 

4. Zostałem(am)/ Nie zostałem (am)* skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
wymienione w art.18 §2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.); 

5. Wyrządziłem (am)/ Nie wyrządziłem (am)* przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu 
szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego; 

6. Podlegam/ nie podlegam* ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 3 marca 2000r.  
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz. U.  
z 2019r., poz. 2136 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o ograniczeniu prowadzeni działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2399 z późn. zm.); 

7. W dniu ……………………………………. złożyłem/am Wojewodzie Podkarpackiemu oświadczenie 
lustracyjne/ informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego* zgodnie z art. 7 
ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów**; 

8. Zapoznałem/am się z obowiązującymi „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami  
z udziałem Miasta Jasła”. 

 

 

.................................................................   .............................................................  
(Miejscowość i data)       (Podpis)  

 
* niepotrzebne skreślić 
** dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r. 

 


