Uchwala Nr 4C120 17
Zwyczajncgo Zgromadzcnia \Vs l>o lnikow
MTL ST .' p. Z

0.0.

z dnill 29 maja 2017 r.
\\' .'illnlwie uSlalenia 1.JtS:UJ ksztllitowania wynagrodzeri czlnnkow

Rad~'

Nadzorczej

D z i a~ajllc

na podstawie art. 2 ust. 2 pkl I i art. 10 ustawy z dnia 9 czcrwc;..t 20 16 roku
o zasadach k szta lto w~ n i a wynagrod..-:eil osOb kicruj,!c),ch niekt6rym i Spolkami oraz § 13 uSt 5
li t k) Umowy Spillki. Zwyczaj nc Zgromudzen ie Wspolni k6w Sp6lki uchwa la. co na stif Pl~ic:

§I
I. Z tytu lu utlziatu w pracllch Rady NadzorCl.ej Sp6lki. w zw i~ zku z pclnieniem mandatu
Czlonka Rudy Nadzorc7.cj. Cztonkom Rady I\iadzorczej Sp6iki przysluguje miesic;czne
wy nagrodzeni e.
2. Ustala sit; rnicsit;c7.nc \.,.ynagrodzenic bru[lt) czlonk6w Rady Nadzorczej. a kt6rym 1110\\'3
w pkt 1 \v v.')'sokosc i:
a) 2 202 zl (slownic: dwa dw ie.S~ i e dwa zlote) dla Przewodnicz.1cego Rady,
b) 2 000 7.t (slownic: ,h....a tysiqce zlotych) dla Wiceprzewodniczqccgo i Sekretan:a Rady;
1:) I 800 zl (slownie: jeden tysi'lC os icmset 7.101ych) dla Czlonka Rady
3. C:t.lonkom Rad y Nadzorczej przysluguje ,"",),nagrodzeni e, 0 ktorym l110wa w pkt 1. bez
\.vzgl~du na CZ'tstllt liwosc odby\'~:a ni a pusicdzet'l.
4. W przypad ku gdy powolanie lub odwolanie Czlonka Rady Nadzo rczej nast'lpi io W lrakcic
rn iesi'}ca kakndarzowego, wynagrodzen ie. 0 ktorym mowa w pkt I. jest oblic7..ane
proporcjonu lni c do il osci dni pcl nien ia funkcji w rym miesiqcu.
5. Osoby nicbior,!ce udzialu w zadnym formalnie zwolanym posicdzeniu Rady Nadzorczej
w danym miesi,!cll z przyczyn nicllsprawicd li wionych nie o trzynll~j'l wynagroozenia za tcn
miesi,!c. Nicobecnosc czlonka Rady Nadzorczcj na posiedzeniu podlega usprawied li wieni u
przez Rad~ :--JadzorcU} w Jomlie uchwaly.
6. Czlonkom Rady Nadzorczej zamieszkal ym poza granica mi Lodzi m ozt: przys lugiwac Z\\Tot
kosztow dojazd u na posiedzenie na zasadach okreslonych w uchwale Rady Nadzo rcz~j.

§2
Tral' i moe lIchwala Nr 11 Zw),czaj nego Zgromad ze nia Wsp61nik6w z dnia 7. dnia 15 czC!rwca
20 15 r. \1,1 sprawit: zill iany zasad wynagradzani a czlonkow Rady Nadzorczej.
§3

Lc hwala wc hodzi w zycie z dn icm
llchwalcy

pod.i~to

po wzi ~cia.

w g/c)sowu niu jawnym
Przcwodniczqcy
Zwyczlljncgo Zgromad:tcnia WSIHlInikow

Protokolant

