Uchwuht Nr4sl2017
7.wyczajncgo Zgromadzenia WSlll; lnikow
Miejskicj Arc ny Kultury i Sportu Sililiki s p. Z 0. 0 .

z dnia 28 czenna 2017 r.
w s prawic ustalclli:1 'lIl)rO lId ks'ltalton'ania wymlgrotl:tcn czlonkil\\I Rady Nadzorczcj
Dz i ah~j'l(' nH

jXldstav.!ie art, 2 ust :2 pk! I j arL 10 ustawy z dnia 9 czcrwca 20 16 roku
o lasadach ksztaItO\\'a nia wynagrod7.ell os6b kicruj'Jcych nickt6rym i SpalkHmi oraz 18 pkt <)
Ak tu /.alo/.ycidskicgo Sp6 lki. Zwyczu.i nt! Zgromudzenie Wsrm1nik6w Spolk i lIchwa la. co
nasl<,:pujt!:

*

~ I

I. 7. tytull1 udzi,l/ u w pmcac h Rady Nadl.orclcj Sp6lki. w zwiqzku z pcinit!nicm rnamlalLl
cL.lonkolll Rady NadL.Ml'zo.:j Spo/ki przys/uguje mic:;i'fcznc wy nagrodle ni e.
2. USlal;] sitr mi csilil.:z.m: wynagrodzenic bruno czlonk6w Rady l\adzon.:zcj, u ktorym mo wn
w pkt I v..' \\'Ysokosci:
a):2 422 zl (slo\vnic: dwa tysiqcc cztcrysta dwadziescia dwu zlole) d la I'rlc''''odnicz<Jcego
Rudy Nadzorczcj .
b) 2 422 1.1 (slov:n ie: dwa tysit!cc czterysta dwadzidcia dwa zlote) d la
Wiccprze'....od ni c/.l}cego Rady N~ d zorczej.
c) 2 422 zl (slownil!: dwa tysiqcC" cZlcrysta d\,sdzidcia dwa zlOie) diu St:kn.:larza Rad)"
Nad7o rczcj .

d) 2 201 zl (slU\·vn it:: dwa tysi<j.ce dw iesc ic jcdcn zlotych) dla pozosta lych cz/onkuw Rady
t-;(1dm rczej .
.1. CZIOllkol11 Rudy Nadzorczej przysl uguje wynagrodzc nic. 0 kl6rym mowa w pkl I, bez
\vzgJl(du na CLi;slotli wosc odbywallia posie d z~ll.
4. W prLypadku gel)' powolanic lub odwolanie czlonka Rady Nadzorczcj llast4pilo w trakcic
miesiI.Jca b lcndarlO\vego, wynagrodzcnie 0 ktory m mow~ . \V pkt 1 jest ob lic7.anc
prnpnn.::iollai nil' do ilosci dni pelnieni a funkcji w tym miesiqcu.
5. Czlonck Rmly Nadzorczej. ktnry z r rzyczyn nicusprawied li wio nych nie wzii.J/ udzial u
W 7adnym forma Jnic zwolanym pos il!dzeniu Rad y Nadz:orcl.ej w danym micsi,!cu me
otrzYl1luje wynagrodzcn ia za ten miesi<)c. Nieobcc nosc czlonka RaJy Nadzorczej na
posiedzen ill pod lcg:1 uspntwiedliwien iu przez Rod.; Nndw TCZ'I w ro rmi ~ uchwaly.
6. Czlonkom Rady Nfldzorczej zamieszkalym p07a granicami Lodzi moic zostac prLyzmmy
zwrOI kOS7.tow doja7du na posiedzeni e na zasndac h okreslonyc h w uc hwa lc Rady Nadzorczcj.
~2

Traci moe ud1\. . ala Nr 2.12010 Nadzwyez<lj nl!go Zgromadzenia Wspolnikow " M iejskiego
Areny Kuhury i Sportu SpOlki Z 0.0. 7. dn ia 1R stye/ nia 2010 r. w sprawie ust.a lenia wy:;o k o~l.; i
wynagrodzt:nia Cl/ollk6w Rody nadzorczej Sp6tki.
§.l
lJcl1\vala wchodzi w ;;ycil! z dn icm po,,,N
.li<.;ci a.
Ucll\\a J ~

podjl;to \\" glosowaniu jawnym.
PrzcwodnicZllCY
NallLwyc·l .ajncgo Zgromadzcni.l \,vsp6Inikow
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