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Zwyczaj ncgo Zgrornadzenia \Vsp6lnik6w
Micjskiego Ogrodu Zoo logiczncgo w Lodzi sp.

1.. 0.0.

z dnill 30 maja 2017 r.
w sp rawic ustu lcni n zuslld ksztaltowania wynagrodzcn czlonk{m' ltady Nadzo r czej

Dzialaj'lc na podstawie art . 2 ust. 2 pkt I i art. 10 ustawy z dn ia 9 czerwca 2016 roku
o zasadach ksztahowani a \'vynagrodze6 os6b kicrujtJcych niekt6rymi Sp61kami oral. § 19 pkt 9
Aktu Zalozycielskicgo Spolki, Zwyczaj ne 7.gromudzenie Wsp61nik6w Spolki uchwala, co

naslffpujC:

1. Z

1)1ul u

§I
udzialu w pracach Rady Nadzorczej Spolki,

\V

zwi~zku

z pel nieniem mandcttu

Czlonka Rad y Nadzorczej , Czlonkom Rady Nadzorczej Spolki przyslugujc

nlicsi~czne

wynagrodzen ie.
2. Ustala sicr miesit;czne wynagrodzenie bruno czlorlkow Rady Nadzorc7..ej , 0 klorym mOW3
w pkt I w wysokosci:
a) 800 zl (SIOWllic: os icmsct zlotych) d la Pr/..cwodnicZ4cego Rady Nadzorczcj,
b) 450 zl (slownic: czterysta picrcd ziesi"t zlotych) d la pozostalych Czlonk6w Rady
Nadzorczej.
3. Czionko m RwJy Nadzorczej przyslugujc wynagrodzenie, 0 kt6rym mow,1 w pkt I, bt!z
wzghydu na cz~stotliwo sc odbywania posicd zen .
4. W przypadku gdy powolanic lub odwolanie Czlollka Rady Nadzorczcj nast'lpito w trakcie
miesi'Jca kalendarzowego, wynagrodzenic, 0 ktorym mow<t w pk t I, jt!st ob liczant!
proporcjonalnie do iloSci dn i petnienia fu nkcj i W lym miesi'lcu.
5. Czlonek Rady Nad7.orczej, kt6ry z przyczyn nieusprawied liwionych nic wziql udzialu w
zadnyrn forma lnie zwo lanym posiedzcniu Rady Nad7..orczej w danym mies i,tcli nie otrz.ymujt!
wynagrodzenia za ten miesi'lc. N icobccnosc czlonka Rady Nadzorczej na posiedzeniu
podJcga usprawicdl iwieniu przez Rad~ Nadzorczq W form ic uchwaly.
6, Czlonkom Rady Nadzorczej zamieszkalym pozs granicami Lodzi moze zostac przyZJlany
7.wrot koszl(m' dojazdu nn posiedzenie na zasadach okres lonych w uchwalc Rady Nadzorczej.

§2
Traci moc uchwala Nr 2/2016 NadZ\vyczaj ncgo Zgromadzenia Wsp6lnikow Miej slci ego
Ogrodu Zoologicznego \V Lodzi Sp61ki z ograniczon~ odpowiedzialnosciq W organizacji
z dnia 11 kwietnia20 16 r. w sprawle ustalenia zasad wynagrad7...ania czlonk6w Rudy

Nadzorczej Sp6lki.

§3
Uc hwala wchodzi w zycie z dni em podjlfcia.
Uchwal y podjltto w glosowaniu jawn)'ll l

l)rL.t!wud niCZl!cy
Zwyczajnego Zgromadzcnia \V,lJpo lnikow
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