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Uchwala Nr
Zwyczajnego Zgromadzenia Wsp61nik6w
Miejskicgo przedsifbiorstwa Oczyszczania - L6dt Sp61ka
z dnia 8 maja 201 7 r.

Z 0.0.

w sprawie: wy mog6w st3wianych kandydatom Da czlonka Zan:ftdu Spolki oraz zasad

ksztaltowania wynagrodzeii Czlonk6w

Zarz~du

Spolki

Dziaiaj'lc oa podstawie art. 2 ust. I i ust. 2 pkt I ustawy z dnia 9 czerwca 20 16r. 0
zasadach ksztaltowania wynagrodzen os6b kieruj'lcych niekt6rymi sp61kami (Dz. U. z 20 16r.
poz. 1202), art. lOa ust. 7 uSlawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunal nej (Oz. U.
z 20 16 r. poz. 573, 960, 1920 i 2260) oraz § 19 lit j) Umowy Sp6lki, Zwyczajne
Zgromadzenie Wsp61nikow Sp61ki
uchwaia, co

nast~puje:

§I.
1. Kandydatem Da czlonka Zarz<tdu Sp61ki moze bye osoba, kt6ra Ictcznie spelnia
nastfCpuj<tce warunki:
a) posiada wyisze wyksztalcenie;
b) posiada co najrnniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac~ , powolania,
wyboru, mianowania, sp6idzielczej umowy 0 prac~ lub swiadczenia usiug na podstawie
innej umowy lub wykonywania dzialal nosci gospodarczej na wlasny rachunek;
c) posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych albo wynikaj<\.ce z prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na wlasny
rachunek;
d) nie narusza warunk6w okreslonych wart. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zamtdzania mieniem panstwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);
e) nie narusza ograniczen lub zakaz6w zajmowania stanowiska czlonka organu
zamtdzaj'lcego w sp6lkach handlowych wynikaj'lcych z innych przepis6w, w tym m.in.
wynikaj~cych z art. 18 Kodeksu sp61ek handlowych;
2. Rada Nadzorcza Sp6lki prLed podj~ciem uchwaly w sprawie powoJania danej osoby na
czlonka Zal"'Z4.du Sp6lki zobowi(\Z3Ila jest zweryfikowae warunki okreslone w Ust. 1.
§2
I. Z czlonkiem Zal"'Z4.du Sp6lki zawierana jest umowa 0 swiadczenie uslug :z.arntdzania
(Umowa). Umowa zawierana jest na czas pel nienia funkcji z obowi<\.zkiem swiadczenia
osobistego bez wzgl<;:du na to, czy dziala on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej.
2. Trese Umowy ustala Rada Nadzorcza Sp61ki na warunkach okresJonych w ustawie z dnia 9
czerwca 20 16r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzen os6b kieruj'lcych niektorymi sp61kami
(Dz.U. z 20 16 r. poz. 1202 z poin. zm.) (Ustawa) oral Z uwzgl<;:dnieniem niniejszej uchwaly.

§3
I. Wynagrodzenie calkowite czlonka Zal"'Z4.du Spoiki sklada s i ~ z czC{sci stalej, stanowi <\.cej
wynagrodzenie mies j ~czne podstawowc (Wynagrodzenie Stale) oraz cz<;:sci zmiennej,
stanowi'lcej wynagrodzenie uzupelniaj <\.ce za rok obrotowy Sp6lki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stale dla poszczegolnych czlonk6w Zamtdu Sp6lki ksztaltuje si<;:
nast<;:puj<\.co:
a) dla Prezesa ZarzJtdu wynosi 19 817 zl (slownie: dziewiC{tnaScie tysictcy osiemset
siedemnaScie zlotych) brutto;

f

nie podlega publikacji

,

2. Upow8wia si~ Rad~ NadzorcZll Sp61ki do okrdlenia zakaz6w i ograniczen zwi'l,Zanych
z realizacj'l. Umowy oraz obowi¥k6w sprawozdawczych z ich wykonania i sankcji za ich
niewykonanie.
3. Czlonek ZaTZ.<l.du Sp6tki nie maze pobierac wynagrodzenia z tytulu petnienia funkcji
czlonka organu w pomiotach zaleinych od Sp61ki w ramach grupy kapitalowej w
rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ooehronie konkurencji i
konsument6w.
§6
1. Sp61ka maze udost~pnic czlonkom Zarntdu Sp61ki ul74.dzenia techniczne oraz zasoby
stanowi'lce mienie Sp6lki (op. sprz~t komputerowy, te lefon kom6rkowy, mieszkanie,
samoch6d sluibowy) niezh<:dne do wykonywania ich funkcji.
2. UpowaZnia si~ Rad~ Nadzorc14 Spolki do okreslenia szczeg61owego zakresu i zasad
udost~pniania czlonkom Zarzctdu Sp61ki urZ<\.dzen technicznych oraz zasob6w stanowi'lcych
mienie Sp61ki, a takte limit6w koszt6w albo sposobu ich okreslania, jakie Sp61ka ponosie
b~dzie w zwi'lzku z udost~pnieniem i wykorzystywaniem tych uI"Z'ldzen i zasob6w. W
przypadku nie dysponowania przez Sp6lk~ samochodem sluzbowyrn dopuszcza sicr
mozliwosc wyrat.enia zgody na uzywanie przez cztonka Zarz'\du Sp6lki samochodu
prywatnego do cel6w sluzbowych.
§7
1. W przypadku wygasni([cia mandatu czlonka ZaI"Z'ldu Sp61ki w szczeg6lnosci na skutek
smierci. odwolania lub zlozenia rezygnacji umowa rozwi<\Zuje si~ z ostatnim dniem pelnienia
funkcji bez okresu wypowiedzenia i koniecznosci dokonywania dodatkowych czynnosci.
2. Sp61ka oraz czlonek Zarzetdu Sp61ki uprawnieni s'l do wypowiedzenia Umowy. Tennin
wypowiedzenia nie mote bye dluiszy niz trzy miesi'lce.
3. W przypadku rozwi'lzania Umowy w zwietzku z odwolaniem czlonka Za.rz<tdu Sp6lki przez
Sp6lklt z innych przyczyn nii naruszenie przez Czlonka Zarz'ldu podstawowych obowi'lzk6w
wynikajetcych z Umowy. czlonkowi ZarZ<\.du Sp6lki moze bye przyznana odprawa w
wysokosci nie wyiszej niz 3 (trzy) - krotnosc Wynagrodzenia Stalego. pod warunkiem
pelnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesi~cy przed
rozwi'lzaniem Umowy.
4. Odprawa. 0 kt6rej mowa w ust. 3, nie przysluguje w szczegolnosci w przypadku:
a) zlozenia przez czlonka Zacz'ldu Spolki rezygnacji z pclnienia funkcji;
b) powolania czlonka ZafZ'ldu Sp6lki do skladu Zacz,\du Spolki na nastltpn'l kadencj~ ;
c) odwolania czlonka ZarZ<\.du Sp6lki w zwi¢u ze zmian'ljego funkcji w ZafZ1dzie Sp6lki;
d) odwolania cztonka Zamtdu Spolki w zwiqzku z rozwi'lzaniem Umowy za porozumieniem
stron;
e) odwolania czlonka ZaJ7.<l.du SpOlki w zwi'lzku z rozwi<\Z3."-iem Umowy z zachowaniem
oleresu wypowiedzenia. 0 kt6rym mowa w ust. 2;
f) objltcia funkcji w Z3J'Z4dzie innej spOtki. 0 kt6rej mowa wart. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia
9 czerwca 2016 r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzeil os6b kierujetcych niektorymi
sp6ikami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z pofrl.. zm.) lub w podmiocie zalei nym od Sp61ki w
ramach grupy kapitalowej. w terminie 31 dni od dniajego odwolania.
§8
1. Dopuszcza silt mozliwosc zawarcla z czlonkiem ZafZ1du Sp61ki umowy 0 zakazie
konkurencji .
2. Zakaz konkurencji obowi'lzujqcy po ustaniu pelnienia funkcji w ZafZ'ldzie Spolki moie
bye ustanowiony jedynie w przypadku pelnienia przez -czlonka ZarL4.du Sp61ki funkcji
przez oleres co najmniej 12 miesi'tcy.

•

3. Umowa 0 zakazie konkurencji moZe przewidywac okres zakazu konkurencji
nieprzekraczajetcy 6 (szeSciu) mies i ~y po ustaniu pelnienia funkcji w Zarutdzie Spolki.
4. Zawarcie mowy 0 zakazie konkurencji po rozwi¥aniu lub wypowiedzeniu Umowy j est
niedopuszczalne.
5. W razic niewykonania Jub nienalezytego wykonania przcz czlonka Zarz(ldu Spolki
umowy 0 zakazie konkurencji b~dzie on zobowi¥1UlY do zaplaty kary umownej na rzecz

Spotkit nie nizszej nii wysokosc odszkodowania przyslugujqcego za caiy okres zakazu
konkurencji .
6. Zakaz konkurencji przestaje obowi¥ywac przed uplywem tenninu, na jaki zostala
zawarta umowa 0 zakazie konkurencji, z dniem obj~cia przez czlonka Za~du Sp6lki
funkcji w ~dzi e innej sp6lki, 0 kt6rej mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia
9 czerwca 20 16 r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzen os6b kieruj ~cych niekt6rymi
sp61kami (Dz.V. z 2016 r. poz. 1202 z pozn. zm.) lub w podmiocie zale:znym od Sp6lki
w ramach grupy kapitalowej.

§9
Traci moc uchwala Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Miejskiego
przedsictbioTstwa Oczyszczania - L6df Sp. z 0 .0. z dnia 6 czerwca 20 16 T. W sprawie ustalenia
zasad wynagradzania dla Czlonk6w Zamtdu Sp6lki.

§IO
Uchwala wchodzi w .tycie z dniem powziC(cia.
Uchwala zostala podjC(ta w glosowaniu jawnym.

PnewodnicZllCY
Nadzwyczajnego Zgrom adzenia Wsp61nik6w
Protokolant

