Uc hwala Nr-¥t120 17
Zwyuaj ncgo Z ~rom ad z e nia Wspolnik6w
Miejskicj Areny Kultu ry i Sportu S ilo iki Z 0 . 0 .
z dni~zc rwca 201 7 r.

w sprawic: wymog6w stawianych kandydato m na c:tl onk:t Za rL'ldu S polki o r az zlI.'md
ks ztalluw ania wy n ugrodz ell Czlonkow Za rz~l du SpOik i
DzialajCJe na POdsI.3wie art. 2 ust. I i liSt. 2 pkt 1 ustav,'Y z dn ia 9 ezerwca 2016r.
o zasadach kS7..tahowania wynagrodzcn osoh kicruj'}cych niektorymi spolkami (Dz. U. 7.
2016r. poz. 1202), art. IDa ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarcc komunalnej
CDz. U. z 2016 r. poz. 573, 960, 1920 i 2260) oraz § 18 pkl 9 Ak lu zal07.ycieJ,kiego Sp<ilki.
Zwyezajne Zgromadzenie Wspolnik6w Spolki
uchv,iala, co

nasl~puj e:

§ 1.
I. Kandydatem Ila czlonka Zar14du Sp61ki moze bye osoba, ktora I,!cznie spelnia
naslypuj<}Cc warunki:
a) posiada wyzszc wyksztalcenie;
b) posiada co najrnniej S- Ictn i okres zatrudnicnia na podstawie umowy 0 pracy, powolania,
wyboru, mianowania, sp61dzieJczcj umowy 0 prac~ lub swiadezen ia lls lug na podstawie
inncj umowy tub wykonywania dzialal nosci gospodarczej na ,,,,Iasny rachunek ;
c) posiada co najrnniej 3-letnie doswiadezcnie na stan owiskach kierowniczych lub
samodzielnych albo v:yn ikaj'lce z prowadzen ia dziatalnosci gospodarczej na wlasny
raehunek;
d) nie narusza warunk6'\.v okreslanyeh wart. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarzqd7..ania mieniem pallstwawym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);
e) nit: narus7..3 ograniczen lub zakaz6w z..ajmowania stanowiska czlonka a rganu
zarZ<}dzaj<Jcego w sp6tkach handlowych wynikajllcych z innych przepis6w, w tyrn m.in .
·.",ynikajqcych z art. 18 Kodcksu spnlek handlo·,.",ych;
2. Rada Nadzorcza SpOlki przcd podjl{c iclll uchwa ly , ... sprawic powolan ia danej osaby na
czlonka Zar7.~du Spolki zobowi'lzana jest zweryfi kowac warunk i okreSlollc W ust. I .

§2
1. Z czlonkiem ZarZ1}du Sp6lki zawierana jest urnowa 0 swiadczen ie uslug za~dzania
(Umowa). Umowa zawierana jest na ezas pclnienia funkcji Z obowi'lzkiem swiadczenia
osobistego bez wzgl<rdu na ta, ezy dziala on jako oso ba fizyc7.na, ezy w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej.
2. TreSe Umowy ustala Rada Nadzorcza Spolk i na warunkach okrdlonych w ustawie 7. dnia 9
czerwca 2016r. 0 zasadach ksztaltowania wYllagrodz.en os6b kicrujl:}cych niektorymi sp61kami
(Dz.U. z 2016 r. po7.. 1202 z pozn. zm.) (Uslawa) oraz z uwzg";:dnieniern niniejszcj uchwaty.

§3
I. Wynagrodzenie calkowitc c7.1onka ZaTZ4du SpOlki sklada si~ z c7.~ sei staiej , slanowi~ccj
wynagrodzenie micsic;czne podstawowc (Wynagrodzen ie Stale) omz cZysci zmicIlncj ,
stanowillcej wynagrodzenie uzupcln iajqce za rok obrolowy Sp61ki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagradzcnie Stale dla poszczcgo lnych czlonkow 7.3r/"'<ldu Spo lki ksztaltuje sic;
naslt(puj'lCO:
a) dla Prel.t:sa Zarzqd u W)'nosi 26 422,68 zl (slownie: dwad zidc ia sZeSc tysi<:cy cZ.1crysta
dwadzieScia dwa ziotc 6811 00 brutto;

nie podlega publikacji

·.
I . Sp61 ka m07.e lI d ost ~pnic czlonknrn Zarz'!du Spolki urzqdzenia technic zne oral. zasoby
stanowiqce micnic SpOlki (np. sprzt;t komputerowy, tclefon komorkowy, micszkanie.
SJmoch6d sluzbowy) niczlx;dne do wykonywania ich runkcji.
2. UpowaZnia si y Radt; Nadzorc~ Spolki do okreSlcnia szczcgolowego zakrcsu i zasnd
udost~pniani3 cz/onkom Zarzqdu SpOlki urz"dzen lechnicznych oraz Za.'Wh{lW s1<lnowiqcych
micnic Spolki, a t<the limit6w kaszlow alba sposobu ieh okrdlania, jakie SpOlka ponosic

bt;dzie w zwiqzku z udostc;pnicn iem i vvykor;:ystywaniem Iych lIrZ<)dzerl i ;,msob6w. W
prlypadku nie dysponowania przez Sp61ky samochodem sluibO\vym dOPUSZC7.a siy
m oz li wo~c wymzcnia zgody na uzyv.;anic przcz czlon ka ZarzC)du Sp61ki samochodu
prywatnego do ce low sluzbowych.

§7
I. W przypadku wygaSnil(cia mandatu czlonka Zarzqdu Spotki w szczcgolno sci na skutck
smierci, odwolania Illb zlozcnia rezygnacji umowa rozwi~zuje si~ Z ostatnim dn iem pdnienia
funkcji bez okrcsu wypowiedzenia i konicc"l.tlosc i dokonywania dodatkowych czynnosci.
2. Sp61ka oraz c7.1onck Za rz~du Spolki uprawni cni sC! do \vypowiedzcllia UIllOV.')'. Termin
v.'YPowicdzenia nie moZe bye dluZsZy niz 1 miesiqc.
3. W przypadku rozwi¥ania Umowy \\' zwi,!zku Z odv,,·olanicm czlonka Zarz'!d u Spolk i pr7..cz
Spotkcr z innych przyl:zyn niz naruszenie przez Cz lonka Zarz¥fu podstawowyc h obowi'lzkow
wynikajilcych z Umowy, czlonkawi ZarZ<}du Sp61ki moze bye przyznana o dprawa w
wysokosci nie wy"i'_w..cj nit 3 . krotnosc Wynagrodzenia Statcgo, pod warunkil!m peln ieni a
przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) m iesicrcy przcd rozv" i ~zanicm
Umo",.'y.
4. Odprawa, 0 ktorej mowa w ust. 3, nie przysluguje w szczcgolnoSci w przypadk u:
a) zlourua przc7. c7.Ionka ZarZ<\d u Spolki rczygnacji z pcl nienia funkcji;
b) powolania czlonka Zal""Z4du Spotki do skladu ZaJ74du Sp61ki n~ nastcrpntl kadencjcr;
c) odwolania cztonka Zarzqdu SpOlki w zwi~7.kll ze zmianqjego funkcji w Zar7.(}dzie Spotki ;
d) odwotania czlnnka Zarzl:}du S p61ki w zwiqzku z rozwi'p.ani cril Umow), z" pOfOzumieni cm
stron ;
c) odwolania czlonka Za174du Spotki w zwi!}zku 7 roz\... i ~za n iem Umowy prlcz
1.aTU}dzaj<Jccgo 7. zachowanicm okresu wypowiedzcnia, 0 ktorym mowa w ust 2;
1) objcrcia funkcji w zarz~dz i c irinej sp6 lki, 0 kt6 rej mowa wart. i ust. ) pk t 7 IIstaw)' z dnia
9 czerwca 2016 1". () zasadach ksztaltowania wynagrodzen osob kieruj'lcych nicktorymi
sp61kami ( Oz. U. z 2016 r. poz. 1202 z pozn. zm.) iub w podmiocic zalc7.nym od Sp6lki w
ramach grupy kapi lalowej, W lenninie 31 dni od dnia jego od\...otania.

1.
2.

3.
4.
5.

§8
Dopuszcza siC; mozliwosc 7..awarcia z czlonkiem Zar~du Sp6lki UnlOWY 0 zakazie
konkurcncji.
Zakaz konkurcncji obowi'lzuj~cy po ustaniu pclnienia funkcji w Za rz'1dzie Spotki moic
bye ustanowiony jed ynie w przypadku pdni cnia przez cztonka Zarz~du Spolki fu nkcji
przez okres co najmnicj 12 miesit;cy.
Umowa 0 zakazie konkurencj i moze prLewidywae okres zakazu konkurencji
nieprzekraczajqcy 6 (szcSciu) mies icrcy po ustani u pelnienia funkcji w ZarZ<Jdzie Spo lki .
Zawarcie mowy 0 z<1 kazie konkurcncji po TOzwiqzaniu lub wypowicdzcniu Umowy jt:st
nicdopuszcza lne .
W razie niewykonania lub niena lciytcgo wykonan ia przez czlonka Zarzq.du Spofki
umo\"y 0 zakazie konkurencj i h~d z i l! on zobowiqzany do 7.aptalY kary umownej na rzecz
Sp6lki, nie nizszcj nii. wys()kosc odszkodowania przyslugllj'}cego za caly ok res zakazll
konkun::ncji .

..
6. Zakaz konkurcncj i przcstaje obowiiJzywnc przed uplywcm tcnn inu, na jaki zos la l'l
zawarta umowa 0 zakazie konkurcncji , z dniem ohj ~cia przez c7i<.lI1ka Zarzi:Jdu Sp6 tki
funkcj i w zar7.'ldzie innej spo lki. 0 ktorcj mown wart. 1 us\. 3 pkt 7 llsla",')' z dnia
9 C7.c rwca 2016 r. 0 zasadach ksztahowania \vynagrod-zen os6b kieruj<Jcych nieklorymi
s p61kami (0 7..U. z 2016 r. poz. 1202 z pozA zm.) lub w pod miocie z<1lcinym od Sp61ki
\V ramach grupy kapi tatowcj.

§9
Traci moc uc!n.vala Nr 112015 Nadzwyczajncgo Zgro madzcn ia Wspol nikow Micj sk iej Arcny
Kultury i Spo rtu Sp6lki z ograniczon~ odpowiedzialnosci<} z dnia 15.01.2015 r. Vi sprawi e
ustalenia zasad wynagradzania Prezesa ZarL'Idl.1 Spotk i oraz uchwala N T 2/2016
Nadzwyczajncgo Zgromad zeni a Wsp61nikbw Micjskicj Areny Kul tury i Spo rtu Sp61ki z 0.0 .
z dnia 29 iutcgo 2016 r. w sprawie lIslaicnia zasad wynagmdzania dla Czlonkow Za r14du

Sp<ilki.
§ IO
Uchwala wchodzi w zycic z dnicm powzit;cia.

Uchwala zostala

pod.i~ l il

w glosowaniu jawnyrn.

Przcwodni c7.lI c y
Zwyczajncgo Zgr omad zeni a \ Vsp61niknw
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