
Uchwa!a Nr 3 12017 

Nadzwyczajncgo Zgromadzenia W s polnikch",· 

Zakladu Wodocit!cow i Kanalizacji sp. Z 0.0 . 

z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie usta lcnia zasad ksztaltowania wynagrodzen czlonk6w Rady Nadzorczej 

Dzialaj<tc na podstawie art. 2 ust. 2 rkt 1 i art. 10 uSl3vvy z dn ia 9 czer\l,Ica 2016 roku 

o zasadach ksztaltowania wynagrodzen us6h kicruj'lcych niektorymi Spolknmi omz ~ 15 
lit e) Aktu Zalozyciclskicgo Spolki , Nadzv.'YC7.ajnc Zgromadzenie Wspolnikow Spolk i 

uchwala, co na .. t~puje: 

§ ! 
1. Z tytulu udzialu w pracach Rady Nadzorczej Sp6tki. w zwiqzku z pclnieniem mandatu 

Czlonka Rady Nadzorczej, Czlonkom Rady Nadzorc7.cj Sp61ki przyslugujc 111iesi~czm: 

wynagrodzenie. 

2. Ustata si~ miesi~czne wynagrodzenie brutto czlonk6w Rady Nadzorczej, 0 kt6rym mowa 

w pk l I w wysokosci: 
a) 4.403 ,78 zl (slownie: ezkry tysi'l.ce czterysta trzy zlotc 7811 00) dla Przewodnicz<\.cego 

Rady Nudwrc;.'ej, 

b) 3.523.00 zl (slownie: trzy tysi<\.ce pi cyc:.:;ct dwadziescia U"Ly ziotc) dla pozostatych 

Czlonkow Rady Nadzorc7.cj. 

3. Czionkom Rady Nadzorczej przysluguje wynagrodzenie, q ktoryrn mowa w pkt I. bez 

wzgl~du na cz/ystotliwosc odbyw;:mia posicdzCll. 

4. W przypadku gdy powolanie lub odwolanic Czlonka Rady Nad.wrc7.ej nast'lPi10 w trakcie 

micsi'\.ca kalendarLowego, \',rynagrodzeni ~, 0 kt6rym mowa w pkt I, jest obliezane 

proporcjonalnie do ilosci dni pclnienia funkcji w tym micsiftcu. 

5 . Osoby niebior<\ce udzialu w tadnym fonnalnie zwolanym posicdzeniu Rady Nad7.orczcj 

w danym rniesi<\cu z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymuj<\ \vynagrodzenia za len 
miesi<l,c. Nieobccllosc czlonka Rady Nadwrczcj na posicdzeniu podlega usprawicdliwieniu 

przez Rad~ NadzorcZ<\ w foml ie uchwaly. 

6. Czlonkorn Rady Nadzorczej zamicszkalym poza granicami Lodzi pr.::ysiuguje zwrot 

kosztow dojazdu na posiedzcnic na zasadacn okreslonych w uchwale Rady Nadzorezej. 

§2 
Traci moe uchwala N r 2/2001 Nadzwyeznjnego Zgromadzenia Wspolnik6w Spolki pod firm<\. 

Zaklad Wodoci<\gow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzib4 w Lodzi z dnia 22 lutego 2001 r. 

w sprawie zasad wynagradzania Cz!onko\ .. · Rady Nadzorczej Spolki. 

§3 
Uchwnla wchodzi w zycie z dniem powzilYcia. 

Ur.::hwill" podj~to w gtosowani u jawnym 

Protokolant 

l'rzewodnicz~cy 

Nadzwyczajncgo Zgrom~dzenia \Vspolnikow 


