Uchwala Nr 13/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wsp61n ik6w
Jednoosobowej Spo/ki Gminy t odic, pod firm'!
Miejskiego Przedsi~b iorstwa Komunikacyjnego - t6dz Sp6/ka

Z 0.0.

z dnia 30 czerwca 2017 r.

W

sprawie : ustalenia zasad
Nadzorczej

ksztaftowania

wynagrodzen

cztonk6w

Rady

Dziata;1:jc na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 us\awy z dnia 9 czerwca
2016 roku 0 zasadach ksztahowania wynagrodzeri os6b kierujqcych niektorymi

Sp61kami oraz § 16 usl l

pkl 6) Umowy Sp6l1<i, Zwyczajne Zgromadzenie

Wsp61n ikow Spotki

uchwala, co

nast~puje :

§1
1. Z tytutu udzialu w pracach Rady Nadzorczej Spotki, W zw i ~zku 1 pelnieniem
mandatu cztonkom Rady Nadzorczej Sp61ki przysluguje m iesi~czne wynagrodzenie.
2. Ustala si~ miesi~czne wynagrodzenie brutto czronk6w Rady NadzorC2ej , 0 kt6rym
mowa VI pkt 1 w wysokosci:
a) 4.403,76 zl (slownie: eztery tysi'lee ezterysta trzy zlote 76/100) dla
Przewodnicz'1cego Rady Nadzorczej,
b) 3963,40 zl (slownie: trzy tysi~ee dziewi~cset szestdziesi~t trzy zlote 40/100 )
d la Wiceprzewodniezqcego Rady Nadzorczej,

e) 3 523,00 zl (slownie trzy tysiqce
pozo sta~ych

pi~tset

dwadzieseia IIZy zlote) dla

cZfonk6w Rady Nadzorezej.
3. Czlonkom Rady Nadzorczej przys~uguje wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w pkt 1,
bez wzg lE;!d u na cz~sto Uiwost odbywania posiedzeri.
4 . VV przypadku gdy powrnanie Jub odwofanie czlonka Rady Nadzorczej na st~pilo
VI Irakcie miesiqca kaJendarzowego, wynagrodzenie 0 kt6rym mowa w pkt 1 jest
obl iczane proporcjonalnie do ilosei dni petnienia funkcji w tym miesiii'!cu.
5. Czlonek Rady Nadzorczej, kt6ry z przyczyn nieusprawiedliwionych nie wz iGtI
udzialu w zadnym (ormalnie zwotanym posiedze niu Rady Nadzorezej w danym
miesiqcu nie otrzymuje wynagrodzenia za ten mjesi~c. Nieobecnosc cztonka Rady
Nadzorezej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Rad~ NadzorczC\
w farmie uchwaty.
6. Cztonkom Rady Nadzorczej zamieszkalym poza granicami t odzi maze zostac
przyznany zwrot koszt6w dojazdu na posiedzenie na zasadach okreslonych

w uehwale Rady Nadzorczej.

§2
Traci I lint, ucllwala Nr 31/11 Nad zwyczajnego Zgrornadzenia Wspolnikow
"Miejskiego Przed s i~biorstwa Komun ikacyjnego-t odz" Sp6l"ki Z ograniClOl lq
odpowiedzialnosci£l 7 dnia 25 listopada 2011 r w sprawie zasad wyni:l~Jradzi:lnia
r.7!-onkl"lw Hildy Nadzorczej MPK-t6di: Sp6tka 0.0

§3
Ut;hwata wchodzi w zycie z dniem powziE;!cia.
lJ r.hwat~

podjt;lo w gtosowaniu jawnym
PrzewodniczC!cy
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow

/-.

Protokolant ~/!

