Uchwala Nr ~ 1201 7
Zw}'czajnego Zgromlldzenia Wsp61nikuw
Micj!\kiego

Przcdsi~biors twa

Oczyszczania - t6di !ip. 7.

0.0.

z dnia 8 rna.ill 201 7 r.
w spruwie ustalcni n zasad ksztaltowania wynagrodzcri czlonkow Rady Nadzo rczcj

Dzialaj'lc na podstawic art. 2 ust. 2 pkl I i art. 10 U5{,I\\o'y Z dnia 9 czeI'\\lca 2016 roku
o zosadach ksztahowania wynagrodzen os6b kierujf\.cych niekt6rymi Sp6lkami oraz § 19
lil j) Umowy SpOlki, Zwyczajne Zgromad zenie Wspolnikow Spolki uchwala, co nas t~puje:

§I
1. Z tytulu udzialu .w pracach Rady Nadzorczcj Sp6lki. VI zwi<\,zku z pelnienicm mandatu
czlonkom Rady Nadzorczcj Sp61ki przysluguje miesiC(czne wynagrodzenie.
2. Ustala s i~ micsi~zne "''Yl1agro<izenie bruno czlonk6w Rady Nadzorczej, 0 ktorym mow3
w pkt 1 w"''Ysokosci:
a) 4.403,78 zl (slownie: eztery tysi<\.cc cztcrysta trzy zlote 781100) dla przewodnicZ4cego
Rady Nadzorczej,
b) 3963,40 zt (stownie: tfZy iY5i"ce dziewi,:cset szesCdzicsif\.t trzy zlote 4011 00) dia
pozostalych Czlonk6w R.1dy Nadzorczej.
3. Czlonkom Rady Nadzorczej przyslugujc wynagrodze ni e. 0 k16rym mowa w pkt 1, bez
wzgI¢u na cz~s totliwosc odbywania posiedzen.
4. W przypadku gdy powolanie Iub odwolanie czlonka Rady Nadzorezej nastqpilo w trakcic
mies i ~ca kaiendar.lOwego, wynagrodzenic 0 kt6rym mowa w pkl 1 jest obliczane
proporcjonainie do ilosci dni pclnicnia funkcji w tym miesi;:tcu.
5. Czlonek Rady Nadzorczej. kt6ry z przyczyn nicusprawiedliwionych nie wzi'll udzialu w
tadnym formalnie zwolanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesi'lcu nie otrzymuje
wynagrodzenia za ten miesittc. Nieobecnosc czlonka Rady Nadzorczej na posiedzeniu
podlega uspraw iedli wieniu przez Rad~ Nadzorcz'l W ronnie lIchwaly.
6. Czlonkom Rady Nadzorczej zam ieszkalym poza granicami Lodzi moze zostae przyznany
zwrot kosztow dojazdu Ita posiedzenie na zasadach okrc.slonych w uchwale Rady Nadzorczej.
§2

Trac i mac uchwala Nr 8/2000 NadZ\\oyczajncgo Zgromadzenia Wsp61nikow "Miejskiego
Pr.ledsir.tbiorstwa Oczyszczania-Lodz" Sp61ki Z ograniezon'l odpo\'~·iedzialnosc i <\. z dnia 10
lipea 2000 r. w sprawie zm iany zasad wynagradzania ezlonk6w Rady Nadzorezej.

§3
Uchwala wchodzi W :lycie z dniem
Uehwal~

powzi~cia .

poujl(lO w glosowuniu ja'Wnym
Przewod nicz:}cy
Na d:t.wyczajnego Zgromadzcnill \VspuJnikow

Protokolant

