Uc hwala Nr 21201 7
NadzwYL'Zaj nego Zgro madzenia \V!ripolnik6w

•• Portu Lotniczego Lodi im. Wllld)'slawa Rcy munta" Sp. Z 0.0.
z dnia 10 marca 2017 r.

W Silrawi c ustalcnia zasad ksztaltowania wynngrodzen czlonk6w Rady Nudzorclcj
D7.ialaj~c na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku
o zusadach ksztaltowania wynagrodzen os6b ki crujqcych niekt6rymi Spolkmni ora7. ~ 13
pkt 23 Umowy Spblki, Nadzv.)lczaj ne Zgromadzl!nie WSpO ln ik6w Sp61ki dzial ajqcej pod

limIt} ,.Port Lotniczy 1.6dz im. Wfadysla\\"'a Reymonta" Sr.

Z 0.0 .

uchwn la, co

nilSh;rpujC:

§1
1. Z tytulu udzialll w pracach Rady Nadzorc7.ej Sp6lki , w zwi,}zku z pelnicn icrn mandatu
Czlonka Rady Nadzorczej. Czlonkom Rady :'-Iadzorczej Spollti prLysluguje l11 iesi yczne
wynagrodzenic.
2. Ustala si~ mics i ~c ..me wynagrodzen ie brullo czlonkow Rady Nadzorczej. 0 klorym mowa
\\' pkt 1 w"''Ysokoki:
a) 4.40 3,78 zt (S IO\\<ll ic: cztery Iysi'lce cztc rysta trzy zlotC' 78 / 100) din Przcwodnicz.<Jcego
Rady Nadzorczej.
b) 3.963.40 zl (slownie: tTZy tys i<lcC dziewi,?csct s7.eScdziesiqt tTZy ziOle 40/ 100) d la
Wiceprzcwodn ic/J.lcego Rady Nadzon.:zej.
c) 3.523.00 zl (s lownic: trz)' tys i'-!ce pi~c set dwadz iescia to.)' dote) diu pozostalyc h
Czlonk6w Rady Nadzorczej.
3. Czlonkom Rady Nadzorczej przystuguje wynagrodzeni e. 0 ktorym mowa w pkt I. bez
wzgltrdu na CZcrSlOll iwosc odbywan ia posiedzen.
4. W przypadku gdy powoJanie lub odwolanic Czlonk'l Rady Nad7.on.:zej nastq.pilo w trakcie
mi csi~ca ka lendarzowcgo. wynagrodzcnie. I) ktorym mowa w pkt I. jest obliczane
proporcjonaln ie do iloSc i dni pelnicnia runkcji w tym mie s i~cu.
5. Osoby niebior<lce lldzialu w 7..a.dnym fOlllla lni e zwol anym posiedzcniu Rady Nadzorczej
w danym miesi<Jcu z prt.yczyn nieusprawicdliw ionych nie otrzymlljq wynagrod7.en ia za ten
micsitJc. Nieobccnosc czlonka Rad y Nadzorczej na posiedzeni u podJega us prawiedli wicniu
przez Rader· Nadzorcz<! \v tomlic uchwaly.
6. Czlonkorn Rudy Nadzorc7.ej zamieszkatym poza granicami Lod zi przysluguje zwrot
koszt6w dojazdu na posiedzenie na zasadac h okreSlonych w uchwale Rady Nad7.o rczej .

Traci moc lIchwala Nadnvyczajnego Zgromadze nia Wspolnikow Sp6lki Nr 5/2016 7. dnia
23 maja 20 16 r.

§3
Uchwala \vl:hodzi w zycil: z lin iem puJjtyl.: ia.
l k hwal~ poJjt;to
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