Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa
Zarządu Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim

..................................................................................................................
( imię i nazwisko)

....................................................................
(miejscowość)
(data)

.................................................................................................................
((ul., nr domu, nr mieszkania)
................................................................................................................
(kod pocztowy)
................................................................................................................
(nr telefonu)
...............................................................................................................
(PESEL)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA
ZARZĄDU SPÓŁKI
Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Zarządu Spółki
.....................................................................................................................................................................................
( nazwa Spółki )

.....................................................................................................................................................................................
( siedziba Spółki )
oraz 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 ( tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz.1578, z późn. zm.),
2.
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. ),
3.
ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1510),
4.
ustawy z dnia 58 marca 1998 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ),
5.
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.
zm.),
6.
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn.
zm.),
7.
ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi
spółkami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).
W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestnictwa przeze mnie w Zarządzie
Spółki, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestnictwa
Radzie Nadzorczej.

......................................
(podpis)

