UCHWALA nr 41v119
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow
Lodzkiej Spolki lnfrastrukturalnej Spotka z 0.0.
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie: wymogow stawianych kandydatom na czlonka Zarzqdu Spotki
oraz zasad ksztattowania wynagrodzeri Czlonkow Zarzqdu Spolki

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach
ctaltowania wynagrodzeri osob kierujqcych niektorymi sp&kami, art. 10a ust. 7 ustawy
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz § 17 pkt 20) Aktu
tozycielskiego Spotki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnik6w Spolki
uchwala, co nastqpuje:

91.
Kandydatem na cztonka Zarzqdu Spolki moie by6 osoba, ktora tqcznie spelnia
nastqpujqce warunki:
posiada wyisze wyksztatcenie;
posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracq,
powotania, wyboru, mianowania, spoldzielczej umowy o prace lub swiadczenia uslug
na podstawie innej umowy lub wykonywania dziatalnosci gospodarczej na wtasny
rachunek;
posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych albo wynikajqce z prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej na
wlasny rachunek;
nie narusza zadnego z warunkow okreslonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarzqdzania mieniem panstwowym;
nie narusza ograniczen lub zakazow zajmowania stanowiska czlonka organu
zarzqdzajqcego w spotkach handlowych wynikajqcych z innych przepisow, w tym m:in.
z art. 18 Kodeksu spotek handlowych oraz Zasad nadzoru wtascicielskiego nad
spotkami z kapitalowym udzialem Miasta lodzi stanowiqcych zatqcznik do Zarzqdzenia
Prezydenta Miasta lodzi.
Rada Nadzorcza Spbtki, przed podjqciem uchwaly w sprawie powotania danej osoby
na cztonka Zarzqdu zobowiqzana jest zweryfikowaC warunki okreslone w ust. 1.
92.
Z Cztonkiem Zarzqdu Spotki zawierana jest umowa o swiadczenie ustug zarzqdzania
(Umowa). Umowa zawierana jest na czas pelnienia funkcji, z obowiqzkiem swiadczenia
osobistego, bez wzglqdu na to, czy dziata on jako osoba fizyczna, czy w zakresie
prowadzonej dziatalnosC gospodarczej.
Tresc Umowy ustala Rada Nadzorcza Spotki na warunkach okreslonych w ustawie
z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach ksztattowania wynagrodzeri osob kierujqcych
niektorymi spotkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwaly.

93.

Wynagrodzenie catkowite Czlonka Zarzqdu Spotki sktada siq z czqsci statej,
stanowiqcej wynagrodzenie miesiqczne podstawowe (Wynagrodzenie State) oraz
Y

,

Wynagrodzenie Zmienne podlega wyplaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania
Zarzqdu z dziatalnosci Spolki oraz sprawozdania finansowego Spolki za ubiegty rok
obrotowy, w przypadku udzielenia Cztonkowi Zarzqdu Spolki przez Zgromadzenie
Wspolnikow absolutorium z wykonania przez niego obowiqzkow w tym okresie.
Wynagrodzenie Zmienne wyplacane jest na podstawie uchwaty Rady Nadzorczej
Spblki w sprawie okreslenia poziomu realizacji przez Czlonkow Zarzqdu Spotki Celow
Zarzqdczych w ubiegtym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego
za ten rok obrotowy.
§ 5.

. Umowa zawiera obowiqzek informowania przez Czlonka Zarzqdu Sp&ki o zamiarze
petnienia funkcji w organach innej sp6iki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz moZe
przewidywak zakaz petnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej sp&ki handlowej lub
wprowadzac inne ograniczenia dotyczqce dodatkowej dziatalnosci Cztonka Zarzqdu
SpMi.
. Upowatnia siq Radq Nadzorczq Spolki do okreslenia zakazow i ograniczen zwiqzanych
z realizacjq Umowy oraz obowiqzkow sprawozdawczych z ich wykonania i sankcji za
nienalezyte wykonanie.
, Cztonek Zarzqdu S p M i nie moze pobierac wynagrodzenia z tytulu pelnienia funkcji
cztonka organu w pomiotach zaleznych od Sp&ki w ramach grupy kapitatowej
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentbw.

9 6.
Spolka mote udostqpnic Czlonkom Zarzqdu Sp6lki urzqdzenia techniczne oraz zasoby
stanowiqce mienie Spblki (np. samochod, sprzqt komputerowy, telefon komorkowy)
niezbqdne do wykonywania ich funkcji.
. Upowaznia siq Radq Nadzorczq Spotki do okreslenia szczegotowego zakresu i zasad
udostqpniania Czlonkom Zarzqdu Sp&ki urzqdzen technicznych oraz zasobbw
stanowiqcych mienie Sp&ki, a takze limitow kosztow albo sposobu ich okreslania, jakie
Spbtka ponosik bedzie w zwiqzku z udostepnieniem i wykorzystywaniem tych urzqdzen
i zasobow. W przypadku nie dysponowania przez Sp6ikq samochodem stuzbowym
dopuszcza siq mozliwoSC wyrazenia zgody na uiywanie przez Czlonka Zarzqdu S p M i
samochodu prywatnego do celow sluzbowych.
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§ 7.
. W przypadku wygaSniqcia mandatu Czlonka Zarzqdu Spolki w szczegolnoSci na skutek
Smierci, odwolania lub zlozenia rezygnacji Umowa rozwiqzuje siq z ostatnim dniem
pelnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i koniecznoSci dokonywania dodatkowych
czynnosci.
, Spotka oraz Czlonek Zarzqdu uprawnieni sq do wypowiedzenia Umowy. Termin
wypowiedzenia nie moie byc dluiszy niz 1 (jeden) miesiqc.
. W przypadku rozwiqzania Umowy w zwiqzku z odwolaniem Cztonka Zarzqdu Sp6lki
przez Sp62kq z innych przyczyn niz naruszenie przez niego podstawowych
obowiqzkbw wynikajqcych z Umowy, Czlonkowi Zarzqdu Spolki mote byc przyznana
odprawa w wysokoSci nie wyzszej niz 1 (jedno) - krotnosc Wynagrodzenia Stalego,
pod warunkiem petnienia przez niego funkcji nieprzerwanie przez okres co najmniej 12
(dwunastu) miesiqcy przed rozwiqzaniem tej Umowy, z wyjqtkiem nastqpujqcych
przypadkbw:
a) odwolania Czlonka Zarzqdu Spolki w zwiqzku ze zmianq jego funkcji w Zarzqdzie
Spbtki;

b)

objqcia przez Czlonka Zarzqdu Spolki funkcji w zarzqdzie innej spolki, o ktorej
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 u s t a w z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach
ksztattowania wynagrodzeti o d b kierujqcych niektorymi spolkami lub w podmiocie
zaleznym od Spolki w ramach grupy kapitalowej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od
jego odwolania.
.. ~ d p r a w a , o ktbej mowa w ust. 3, nie przystuguje rowniez w szczegolnosci
w przypadku:
a) odwolania Czlonka Zarzqdu Spotki w zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy
za porozumieniem stron;
b) zlozenia przez Czlonka Zarzqdu Sp6lki rezygnacji z pel-nienia funkcji;
c) odwolania Czlonka Zarzqdu Spolki w zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy przez
ktbrqkolwiek ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
d) wygasniqcia mandatu Czlonka Zarzqdu Spolki w zwiqzku z uplywem kadencji;
e) rozwiqzania Umowy w zwiqzku z naruszeniem przez Czlonka Zarzqdu Sp6lki
zakazow zwiqzanych z :
- prowadzeniem dziaialnoSci konkurencyjnej wobec Spolki lub podmiotow zaleznqch
od Spolki w ramach grupy kapitalowej;
- pelnieniem funkcji, prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, a takte
podejmowaniem innych form aktywnoSci, o ktorych mowa w art. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
osoby pelniqce funkcje publiczne, z zastrzezeniem wyjqtku, o ktorym mowa w art. 6
ust. 1 ww. ustawy;
- zasiadaniem w okresie pelnienia funkcji Czionka Zarzqdu Spoiki, w zarzqdach innych
Sp6lek
prawa
handlowego
oraz
w
radach
nadzorczych
sp6lek
z kapitalowym udzialem Miasta lodzi;
- obejmowaniem innych stanowisk i funkcji, wykonywaniem i podejmowaniem
dodatkowych zajqC zarobkowych i niezarobkowych
bez uprzedniej, wyrainej
i pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spolki.
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§ 8.
F ie wprowadza siq dla Czlonkbw Zarzqdu Sp6lki zakazu konkurencji po ustaniu pelnienia
f nkcji w Zarzqdzie Spblki.
§ 9ci rnoc uchwala Nr 2112017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspblnikow 16dzkiej Spdtki
rastrukturalnej Spolka z 0.0. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wymogow stawianych
ndydatom na czlonka Zarzqdu Spolki oraz zasad ksztaitowania wynagrodzeh Czlonkow
rzqdu Spolki, zmieniona uchwalq Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow
2712017 z dnia 5 lipca 2017 r. oraz uchwaiq Nadzwyczajnego Zgromadzenia
blnikow Nr 112019 z dnia 7 stycznia 2019 r., z wyjqtkiem oraz § 4. ust. 1, ktory jest
tawq do oceny realizacji przez Zarzqd Spolki Cel6w Zarzqdczych za 2018 rok i po jej
naniu traci rnoc.

g 10.
chwaia wchodzi w Zycie z dniem podjqcia z mocq obowiqzujqcq od 1 stycznia 2019 r.,
5 3 ust 3 niniejszej uchwaly, ktory wchodzi w zycie z mocq obowiqzujqcq od
2018 r. i ma juz zastosowanie do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za
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Jchwata zostala podjeta w glosowaniu jawnym.
Przewodniczqca
Nadzwyczajnego Zgromad~eniaWspolnikow
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