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Uchwala Nr ~~ nOI7

Zwyczajncgo Zgromadzenia Wsp61nikow
C:rupowej Oczyszczalni Scick6w w t...odzi sp. z

0.0.

zdnia31 maja2017r.

w spntwie uscllicnia zaslld ksztaltowania wynagrodzcn czlonkow Rud y Nadzorczcj
Dzialaj(}c na podstawic art. 2 ust. 2 pkt 1 i an. 10 uSlaw)' z dnia 9 czerwca 20 16 roku
o zasadach ksztahowania wynagrodzen os6b kieruj~cych niekt6rymi Sp61kami oraz § 21

lit e Umowy Spolki, Zwyczajnc Zgromadzen ie Wsp61nik6w Spolki uchwala. co nastlYPujc:

§I
I. Z tywlu udzialu w pracach Rady Nadzorczcj Spotki, w zwiCJzku z pclnicniem mandalu
czlonkom Rady Nadzorczej Sp6lki przysluguje miesi~czne wynagrodzcnic.
2. USlala s i ~ micsi<;czne wynagrodzcnie brutto czlonkow Rady Nadzorczej, 0 kt6rym mowa
w pkt I w wysokosc i:

a) 4.403.78 zl (slown ie: cztery tysi<}ce czterysta trzy zlote 78/100) dla Przewodnicz<Jcego
Rady Nadzorczej ,
b) 3963,40 zl (slownie: trzy tysi<Jce dziewiycset sZeScdziesi'lt trzy zlote 40/100) d la
Wiccprzcwodnicz<lcego Rady Nadzorczej,
c) 3523,00 zt (slownie trzy tysi<Jcc piffc sct dwadzieScia trzy zlote) dla pozostatych
czlonkow Rady nadzorczej .
3. Czlonkom Rady Nadzorczcj przysluguje wynagrodzenic, 0 ktorym mowa w pkt I, bez
wzglffdu na czc;slot li wosc odbywan ia posicdzell.
4. W pr.l.ypadku gdy powolanie lub odwolan ie czlonka Rudy Nadzorczej nast<tp ilo w trakc ie
miesitJca kalendarzowego, wynagrodzc nie 0 ktorym mowa w pkt I jest obliczane
proporcjonaln ic do il oki dn i pelnienia funkcji w tym miesi'lcu.
5. Czlonck Rady Nadzorczej, ktory z prt.yczyn nieusprawied li wionych nie wzi'll udzialu w
zadnym formaillie zwolanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dallym mies i'lc u nie otrzymuje
wynagrodzenia 7..a len miesiqc. N ieobccnosc czlonka Rady Nadzorczej na pos iedzen iu
podlega usprawiedliwieniu p rzez Rader Nadzorcz<J w formic uchwaly.
6. Czlonkom Rady Nadzorczej zamicszkalym poza granicami Lodzi moze zosiac przyznany
zwrot kosztow dojazdu na posiedzenie na zasadach okreslonyeh w ue hwale Rady Nadzorczej.
§2
Trac i moe uchwala Nr 2/2000 POL-INWEST Spolki Z ogran iczonq odpowiedzia lnosci'l z dnia
11 sierpni a 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania czlonk6w Rady Nadzorczej .

§3
Uc hwala wchodzi w zyc ic z dnicm po v. zi<tc ia .
Uc hwal<; podjl;to w glosowaniu jawnym
PrJ.ewodniczllq
Nadzwyczajnego Zgromadzcnia Wspolnikow

