
Uchwl1la Nr 46/2017 
~adzwyczajncgo Zgromadzenia'Vspolnik6w 

\Vidzcwskiego TowarzystwlI lludownictwa Spoleczncgo sp. Z 0.0. 

zdnia 31 maja 2017 r. 

w sprawic ustalcnia zasad ksztaltowania wynagrodzcn C".f.lunk6w Rady Nad7.urczej 

Dzialaj~c na podslil wic art. 2 Ust. 2 pkl 1 i nrt. ! 0 uslawy 7. dn ia 9 czenl,:ca 2016 roku 
o "ltlsadm.:h ksztallo\\lan ia wynagrodzcn os6b kie rujqcych niekt6rymi Spotkami oraz § I R 
lit i) Aktu 7.nluzyc it,.· !skiego Sp6lki. Nadzv.'yczajnc Zgromadzenie Wspolniko\I,.' Sp61ki 
lIchwala. co nasli;pujC: 

§ I 
1. Z Iyt uru udzialu w pracach Rady Nadzorczej Sp6Jki , w zwi'lzku z pe lnienicm mandatu 
Czlonka Rady Nadzorczej , Czionkom Rady Nadzorczej Sp61ki przyslugujc miesiyczne 
wynagrodzenie. 
2. Ustala si.y miesiyczne \"'ynagrodzenie brullo czionk6w Rad)' Nadzorczej. 0 kto rym mowa 
w pkl 1 w \I,.)'sokosc i: 

a) 3 )03 :.d (slownie: trzy tysi<}cc Lrzys la trzy zlote) dla Przewodnicz<Jccgo Ri.ldy 
Nadzorczej . 
b) 2 650 zl (siownie: dwa t)'si~ce sl.t:Scset piycdzicsi<}t zlotych) dla pozostalych Czlonk6w 
Rad y Nadzorczej. 

3. Czlonkom Rady Nadzorczej przysluguje wynagrodzenit , 0 kt6rym mowa w pkt 1. bez 
\"zgl~du na cz~slot li w()sc odbywunia posiedzeiL 
4. W przypud ku gdy powolan ie lub odwolanie Czlonka Rady Nadzorczej nas~pilo w trakcie 
miesi'Jca ka lc lldarzowego. wynagrodzenie. u klorym mowa' w pkt I , jest obl ic7..am: 
proporcjuna!ni~ do ilosci dll i pdnienia funkcji w tym mit!si'lCli . 
S. Cziollek Rady Nadzurczej , kt6ry z przyc:lyn nieusprawiedliwionych nie wzj~1 udzialu 
\V 7.adnym formalnic zwolanym posiedzeniu Hady Nadzorczej w danYIll mies i'lcll nie 
olrzymujc wy nagrodzen ia za ten miesi'lc. N ieobecnosc czlonka Rady Nadzorcz~j na 
posiedzeniu podlega usprawiedli wieniu prLez Rader NadzorcUl w formic uchwaly. 
6. Czlonkom Rady Nadzorczej zamieszkalym poza granicami Lodzi moze zostac przY7.nany 
zwrol koszt6w dojazdu na posiedzenie na zasadach okrdlonych w uchwale RaJ y Nadzorczej. 

§2 
Trae i moc tlchw,lla Nr 13/2006 Nadzwyczajnego Zgrolll adz~n i a Wsp61nikow Widzews ki ego 
TowarLystwa Rudownictwa Spoleczncgo Sp6tki z 0.0. w Lodzi "L J nia 2H grud nia 2006 r. 

w sprawic ustalen ia 7.asad wynagmdzania czlo llk6w Rady Nadzorcz~j Sp6lk i. 

I lchwala wchodzi w :i.ycie z dnicm podj~cia. 

Uchwat~ podj f; lo w glo~waniu ja ... vnym. 
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