Uchwala Nr 4.012017

Zwyczajncgo Zgromadzenia \Vspolnik6w
GrU I)Owcj Oczyszczalni Scick6w w t.Jodzi Spolka
/. dniu 31 muja 2017 r.

Z 0.0.

w sprawic: wymog6w stHw ia nyl.' h kandydalOm na czlonka Zarzqdu Spotki oraz zasad

ksztaltowania wynagrodlcnia czlonk6w Zarqd u S llOlki
D7ialajlfc nn podstawie art. 2 ust. ! i u:sL. 2 pkt I uSlawy z £lnia 9 czerwca 20 16r. 0 zasadach
kS/.taitowania wynagrodzen osbh kieruj'lC)'ch niekt6rymi spo/kaml (Oz. U. 7. 20161'. poz. 1202), art.
lOa us!. 7 usl:I\VY z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (Oz. U. z 2016 r. poz. 573,
960, 1920 j 22(0) oraz 21 lit. e Umowy Sp61ki Zwyczajne Zgromadzenic Wsp61nikow Sp6tki

*

lIch\'\':ala. co nast9Puje:
~ I.
I. Kand yd<.ttcm na cztonka larl4du Sp6/ki moze bye osoba, kt6ra l'lcznie speln ia nastypujqce
warunki:
a) posiada WYZSlC wykszlatcenic:
b) posiada co najmnicj 5-tctni okrcs zatrudnicnia na podstaw ie umowy 0 praCfy, powohwia ,
wyboru, mianowania. sp6Mz i e lc~.cj umuwy 0 praq lub swindczenin uslug na podstawie innej
umo\vy lub wykonywanil.l dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunck;
c) posiilda co najmmeJ 3-letnie dosv..·iadczen ie na stanow iskach kicrownie.zych tub
samodz idn yc h albo wynikaj'lcc z prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek;
d) nie spclnia zadncgo z warunk6w okreSlonych wart. 22 ph i ustawy z dnin 16 grudnia 20 16 r.
o zasadach zawj:dzan ia mieniem panstwowym (Dz. U. z 20 16 r. poz. 2259);
e) nie narusza ograniezen Illb zakazow zajmowania stanowiska cz lonka organu zarz'Idzaj'lccgo
w spolkach handlowych wynikaj!}.cych z inllych przepisov,i; ;"", lym m.in. v,,·ynika.i<}.cych z art.
18 Kodc ksu sp61ck handlowych;
2. Rada Nadzorcza Sp61ki, przcd podj~ciem uch\vafy w sprawie powolania danej osoby na ezlonka
Zarz'ldu 'l.obowi<}l..ana jest zVvcryfikowac warunki okreslone w ust. 1.

&2
I . Z czlonkumi Zarzt)du za\vicrana jest UI11O\va 0 sw iadczenie uslug zar:t.ijuzania (Umowa). Urnowa
za,... icranajcst lIa czas pctni cnia funkl:ji , z ubowii}zkiem ~h.... iadczenia osobi stego, bez \.vzgh~du na
(0. ezy ezlum:k dl.iata jako osoba fizyczna, ezy w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarezej.
2. Trese UIllOWY okrcsla Rada Nadzoreza fla warunkaeh okrd lonych w uslawie z dnia 09 czt:rwca
2016 r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrod"teri os6 b kieruj.!cych niektorymi spolkami (Ustawa)
oraz zgodnie z postanowieniam i ninicjszcj uchwaty.

§3
Wynagrodzenie ealkowile czlonkow Zarz'Jdu Sp6tki sktada Sly z cz~sci stalej, stanowil}cej
wynagrodzenie miesiyczne podstawowc (Wynagrodzenie Stale) oraz l:ZtfSci zmi~nnej.
stanowiqccj wynagrodzenie uzupelniaj'lce za rok obrotowy Spolki t Wynagrodzenie Lmienne).
2. Wynagrod7,cnic Stale dla Prczcsa ZarllJdu wynosi 22018,90 zt (sIO\vnie: dwadziescia d\va
tys iqce osiemnascie zlotyeh 9011 00.) bruHo .
J. Wynagrodz.cnie Stale dla C:.donk6w Za rzqdu miesci si y W przcdzialc od \3 654,82 zl (slownie:
trzynaseie ty sityc y sl.eScset pi«cdzieSitil eztery 82 / 100) do 17615, 12 1.1 (slownie: s iedemnascie
tysj~cy s ze.~cset pitrtnascie zlotych 1211 00) brutto.
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Nadzorczq Spotki do nkreslenia kwutowo \vysokoSci wynagrodzcllia dla
c:donk6w lar7.<ldu zgodnie z postanowie niami ust. 3.
s. Wynagrodzcnie Zmienne jest uzaleznione od poziornu rcalizacji Celow Zarz4dczych i nie moie

4. IJpowain ia siC;

roszrz~g{)lnYl:h

pr:t.<:kroc7YC ~O% roczncgo Wynagrodzcnia Stale go czlonka Zarzr,du SpMki
w poprzcdnim roku ohroto\.\lym.

llzyskanego

§4
J. U'>lala siC; nasl\,pujijCc Celc Zarz<Jdc7.c dla Zarl.<tdu Sp6l1d, ktorych wykonanic WI.: wska:nmym
'/.akrcsic h<;dzic podstaw., do lI~t<Jlcllia odpowiedniej wysokosci Wynagn)dzcnia Zmicnncgo
konkrctvLowUIH:-i nrlCZ Rad' Nadwrcz!l:
nie podlega publikacji
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2. Upnwu"_nin si/i RadlY Nadzorcz~ Sp61ki dn uszczegoJowienia \\' formic uchwaly wag Cclow
Zarzi)dL'zych.o k[orych mowa w ust. 1, krylt:riow ich rcalizacji i rozliczania.
1. Minimnlny okrcs swiadczen ia ustug na podstawie Umowy w danym roku obrotowym
upra\Vn i aj~cy do otrzymania Wynagrod7.enia Zm iennego wynosi 6 (szeSc) m iesi9cy . Do okresu
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lego za licza sit; okres pelnienia runkcji w Zarl.<}dzie SpM ki na podstawie UIllOWY a prac~ przed
podpisanicm unlaw)' • a kt6rej mowa w S 2 USI. I.
4. \\/ynagrodzcni~ Zmicnn e pod lega w)'placen ill po zatwierdzeniu sprawozd ania Zaoftd u
/. d/.ialalnosci Spalki oral.. sprawozdania finansowego Spalki za uhiegty rak obrotowy. \\1
pl"/.ypadkl.l lIll/.iclcnia czlonkowi Zarzftdll SpOlk i przcz Zgro madzcnie Wsp61nik6w abso lutorium
"l wykollania pr/.tz niego obowi,!zkow w tym okresic i wykonaniu Ce l6w Zar""L~dczych
wskazanych w li St. I. Wynagrodzcnic wyplacanc jest na podsta".·ic uchwaly Rady Nadzorczej w
spraw ie oceny reu li zacji prLcz cz~ onk6w Za rz;'Jdl.l Spolki Cel6w Zao.:}dC'l.ych w ubicglym roku
ohrolowym i ustalen ia k\Voty Wynagrodzcnia Zmiennego za ten rok obrotowy.
~5

l. Ummva zawiera obo", i,)zek informownnia przez czlonkow ZarZ<.J:d u Spolk i 0 zam iarzc pdnicnia
funkcji \v orga nach innej spolki hitndlowl;j , nabYl.:iu w nicj akeji ora/. mM.c pr1.cwidywac zakaz
pclnicnia fUllkcj i w organuch jaki ej kolwiek innej spolki handlowej lub wprowad/,a~ inne
ogran iezcnia dotyezqee dzialalnosci czlonku organll zarzqdzaj<}cego.
2. Upowainia 5 i ~ Rad\( Nadzorczq Spolki do okrcslenia zakazow i ograniczen zwiqzan yc h
l realizac.i'l l Jmowy oraz obo\',-'i¥kaw sprawozdawczyeh - ieh wykonan ia i sankeji za ie h
ni l:wy konan it! .
3. Cztol1ck Zuo:qdu nie moze pobierac wynagrodzenia z tytutu pe1nieniil funkcji cztonka orgilllU
w podmiow.eh za leznyeh od spolk i w ramach grupy kilpitalmvej w rozumitm iu art. 4 pkt 14
ustawy z dnia 16 lutcgo 2007 r. 0 ochronic konkurencji i konsument6w.
~6

I. Spolkn moze lldostt(pnic cdonkow; ZaI"I.i.jdu Spotki llrz.<}dzenia techn iczne oral. zasnby
slnl1owi,!ce lllienie Spolki (np. sprzt;t komputerowy, teleron komo rkowy, mieszkanie, samoehod
stutbowy) niczb<;dnc do wykonywania ieh I"u nkcj i.
2 . tJrmvazni a si C; RadQ Nadzorclil Spol ki do okrcslcn ia szczcg61owcgo zakrcs ll i zasad
ud() st~pniania c;don kom 7ar74dll ur7.')d7.en teehnic:wych oraz :r.asoh6w stan owilj:cych mienie
Spotki. a tnkze limit6\v kosztow albo sposobu ich okreslania, Jakie Sp6/ka ponos;e bt;dzie w
zwilj:zku z udost<;pnicn iem i wykorzystywaniem tych ut'Zildzen i zasobow.
3. W przypadku nie dysponowan ia przcz Sp6lkf; samochode.m stuzbowym dopuszcza silf
mo:i.liwosc wyrail:ni a I.gody na u;f.ywan ie r r/cl.l.:I.lonka Zarl".fj.du Sp6tki sa mochodu prywatnego
do ce luw sluzbowych.
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I. W przypadku wygasn i ~cia mandatu cztonka Zarz<ldu Sp61ki w szczeg61 nosei na skutek sm ierci.
odwolania !ub zlozenia rel.ygnacj i umowa rozwiilzuje sit; Z ostatnim dniem pelnienia funkcji hez
okrt:s u wypowiedzen iu i koniecznoSci dokonywania dodalkowych czynnosci.
2. Spolka oraz czlonck Za rz')du uprawnicn i sq do wypowicdzcnia Umowy. TCl111in wypowicdzcnia
nie /TIM.c bye dllli5;ZY ni t I Ocden) miesilj:c w przypadku wypowiedzl;nia dokonancgo pr1.cz
cztonka ?-arLijdu i 3 (trlY) micsi,)ce w przypadku wypowiedzenia dokonam:go pr;;ez Sp6Ik~.
3. \V przypad ku rozwi'lzania Umowy w zwiqzku z odwotanicm cztonka ZarZijdu Sp61ki przez
Spolkt;: 1. inn yc h przyczyn niz naruszcnic przcz ni cgo podstawowych obow ilj:zk6w wynikajllcych
z Umowy lu b 7.a wypowiedzeniem, 0 kt6rym mowa w ust. 2, cdon kow i Zarz<ldu Spolki m07.e
bye przyznana odpra\\la w wysokose i nie wyzszej niz J ltrzyJ - krotnose Wynagrodzenia
Stalego. pod warunkicm peln icniu przcz niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunasLU)
miesilfcy przcd rozwiqzan iem tej umowy.
4. Odprawa, klorej mo\.va w liSt. 3, nie przysluguje \'10' szczegolnosc i w przypadku:
a) zlozcn ia przl;z czlonka Zarz'tdu Spolki rezygnacji z petnienia funkc.ii;
b) powolania czlonka Zar14du Spolki dc) ~k ladu ZarZ4du Spotki na nastt(pmt kadenc.it;;
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c) odwo/;mia cl.lonka ZiJr/4uu Sp6/ki W 7.\VhlLkU 2C ;t,mianq j cgo funkcj i \\' Zar/.qd:t.i e Sp()/ ki:
d) od\\'oluniu cztonka ZaI"li}du Spo lki w zwi ~ J;ku z rozwi~zal1icm Umowy za r(Jn)/.lI m i ~ll i ctn
~lrnn ;

c) otiwol:mia cLlonka Lar:t--'Jdu Sprnki \II zwi'lzkLJ z rozwiiizanie m Umowy z zachowanicm
okrcsu wypnwicdl.cn iu. 0 klorym mowl) W liSt. 2:
f) o~j~cia funkcj i w zarl"l)dzic innej SPlllki. 0 kt6rcj mowa wart . I list 3 pkt 7 usta\,,)' z dnia
9 Cl.crW(;<i 2016 r . u /.asadach ksztaltowania wynagrodzeri osoh ki crujl}cych nickt6rym i spblkami
IOJ.:, U. Z 2016 r. poz. 1202 z pOzn. zm.) lub w podmiocie za leznym od Spillk; w ramach grupy
kapil n l()w~i . W lcrminic 3 1 dn i od dniajcgo odwolania.
§8
I. Dopllszcza si..; IlHlZI iwosc zawarci a z czlonkicm ZarL.1du Spotk; umow), I.) zakazic konku rcl1cj i.
2. Zil ka,.: konkurcn cji po 7aprzcslan iu pclnicnia fu nkcji w Zarzqdzic Sp61ki moze byi: ustallO\I.:iony
jcdynic w przypadku pdnicnia funkcji pr/.ez czlonka organu 7.arz~dzaj'lccgo pr7.e7. okrcs co
Ilujmnil'j 12 mi~::;ilicy.
3. LJl1lowa 0 zaka7ic konkurcllcji moie przcwidywac okres l.akazu konkurencji ni epl'1.ekraczajqcy
6 (s7csciu) lIlicsilfCY flO ustaniu pctnicnia fu nkcji w zar14dzic sp6lk i.
4. NiL! jC ~1 dOplls/.c'l.alnc I.awarcic Unlow), 0 7akazie konkurcncji po rozwiilzaniu luh
wypowi\!d zcn ill IIITICJWY. u klorcj m(Jwa w § 2 Ust. 1 uchwaly .
5. W ruzic nil':\\o'ykollania luh nienuleiytego wykonunia przez czlonka urganu 7..arz~dzajflcego sp61ki
urllm\'y 0 7.olkul.iC konkurcncji b((dzic on zobowi'lzany do zaplaty kary umllwnej na rzee?. sp6lki.
nie nii.s/.cj Il i i wysokosc odszkodowania przysluguj')ccgo za caly okrcs l..fI kaZli konkurcncji .
6. Zakllz konkurencj i przeslaje ohowil.Jzywai: pr/.ed uplywem lerminu, ns jaki zostala zawana
limowo 0 zakazie konkurencji. z dnicm objlfcia funkcji przez czlonka organu zarzqd zaj qcego
w inncj spoke, {) kt6rcj mowa wart . 1 ust. 3 pkl 7 ustawy 2 dni8 9 CZCr\\lca 2016 r. 0 zasadach
kSzlutlowan ia wynagnxl/.CI'I {Is6b kieruj4cych niek l6rymi spotkami (02.U. z 2016 r. pnz. 1202 z
pM.!'l zm.) hlh w podmiocie zah:znym od Spotki w ramach grupy kapilalowcj.
,,,

§9

Traci miH.': W,;hwHla Nr 2/2006 Nad'lwyczajnego Zgromad7.cnia Wsp6lnik6\. .· Gru powej OC7.yszczalni
Sdck6\V \V Ludli sp. z 0.0. z dnia 6 marca 2006 r. w sprnwi~ zasad wynagradzalli a diu C';d onk6w
Zarzljdtl Spo lki.

§IO
Uchwala wchod zi W 7.ycic z dniem powzitrCia.
I Jchwala 7.llslala p(Kljt;la w glosnwaniu jawnym.

PrzewodnicZIlCY Zwyczajnego
Zgromadzcnia WSpOlnikow
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