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Uchwata Nr 12019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnikow
,,Grupowej Oczyszczalni ~ciek6ww Lodzi" Sp6lki z o.o.,
z dnia 26 ,ah, 201 9 roku
w sprawie: wymog6w stawianych kandydatom na Czlonka Zarzqdu Sp6tki oraz zasad
ksztattowania wynagrodzeri czlonkow Zarzqdu Sp6tki

Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czenvca 2016r.
o zasadach ksztaltowania wynagrodzen os6b kierujqcych niektorymi spolkami, art. 10a ust.
7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz $ 21 lit. e) Umowy Spolki,
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow Spolki dzialajqcej pod firmq Grupowa
Oczyszczalnia ~ c i e k o ww Lodzi Spolka z 0.0.
uchwala, co nastqpuje:
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1. Kandydatem na Czlonka Zarzqdu Sp6lki moie by6 osoba, kt6ra lqcznie spelnia
nastqpujqce warunki:
a) posiada wyisze wyksztalcenie:
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie un~owy o pracq,
powolania, wyboru, mianowania, spoldzielczej umowy o pracq lub Swiadczenia uslug
na podstawie innej umowy lub wykonywania dzialalnoici gospodarczej na wlasny
rachunek;
c) posiada co najmniej 3-letnie doiwiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych albo wynikajqce z prowadzenia dzialalnoici gospodarczej na wlasny
rachunek;
d) nie narusza warunkow okreilonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.
o zasadach zarzqdzania mieniem panstwowym;
e) nie narusza ograniczen lub zakazow zajmowania stanowiska czlonka organu
zarzqdzajqcego w spolkach handlowych wynikajqcych z innych przepisow,
w tym m.in. z art. 18 Kodeksu spolek handlowych oraz Zasad nadzoru
wlaicicielskiego nad Spolkami z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi stanowiqcych
zalqcznik do Zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi.
2. Rada Nadzorcza Spolki, przed podjqciem uchwaly w sprawie powolania danej osoby na
czlonka Zarzqdu zobowipana jest zweryfikowac warunki okreilone w ust. 1.
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1. Z Czlonkiem Zarzqdu Spolki zawierana jest umowa o Swiadczenie uslug zarzqdzania
(Umowa). Umowa zawierana jest na czas pelnienia funkcji z obowiqzkiem iwiadczenia
osobistego bez wzglqdu na to, czy dziala on jako osoba fizyczna, czy w zakresie
prowadzonej dzialalnoici gospodarczej.
2. Treic Umowy ustala Rada Nadzorcza Sp6lki na warunkach okreilonych w ustawie z dnia
9 czenvca 2016 r. o zasadach ksztaltowania wynagrodzen osob kierujqcych niektorymi
spolkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwaly.

bqdzie
w zwiqzku z udostqpnieniem i wykorzystywaniem tych urqdzen i zasobow. W przypadku nie
dysponowania przez Sp61kq samochodem sluzbowym dopuszcza siq moiliwoSC wyraienia
zgody na uzywanie przez Czlonka Z q d u Spolki samochodu prywatnego do celow
sluibowych.
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1. W przypadku wygkniqcia mandatu Czlonka Zarzqdu Sp6lki w szczegolnoSci na skutek
Smierci, odwdania lub zlozenia rezygnacji Umowa roiwipuje siq z ostatnim dniem pehienia
W c j i bez okresu wypowiedzenia i koniecznoSci dokonywania dodatkowych czynnogci.
2. Spolka oraz Czlonek Z q d u Spolki uprawnieni sq do wypowiedzenia Umowy.
Termin wypowiedzenia nie moie by6 dluzszy n i i 1 (jeden) - miesiqc.
3. W przypadku rozwiqzania Umowy w zwiqzku z odwolaniem Czlonka Zarzqdu Spolki
przez Spolkq z innych przyczyn niz naruszenie przez niego podstawowych obowiqzkow
wynikajqcych z Umowy, czlonkowi Zarzqdu Spolki moze by6 przyznana odprawa
w wysokoici nie wyzszej niz 1 Cjedno) - krotnoSC Wynagrodzenia Stalego, pod
warunkiem pelnienia przez niego funkcji nieprzerwanie przez okres co najmniej 12
(dwunastu) miesiqcy przed rozwiqzaniem tej Umowy, z wyjqtkiem nastqpujqcych
przypadkow :
a) odwolania Czlonka Zarzqdu Sp6lki w zwiqzku ze zmianq jego funkcji w Zarzqdzie
Sp6lki;
b) objqcia przez Czlonka Zarzqdu Spolki hnkcji w zarzqdzie innej spolki, o ktorej
mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 9 czenvca 2016 r. o zasadach ksztahowania
wynagrodzen osob kierujqcych niektorymi spolkami lub w podmiocie zaleznym od
Sp6lki w ramach grupy kapitalowej, w terminie 30 dni (slownie: trzydziestu) od jego
odwolania.
4. Odprawa, o ktorej mowa w ust. 3, nie przysluguje rowniez w szczegolnoSci w przypadku:
a) odwolania Czlonka Zarzqdu Spolki w zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy
za porozumieniem stron;
b) zlozenia przez Czlonka Zarzqdu Spolki rezygnacji z pelnienia funkcji;
c) odwolania Czlonka Zarzqdu Sp6lki w zwiqzku z rozwipaniem Umowy przez
ktorqkolwiek ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
d) wygaSniqcia mandatu Czlonka Zarzqdu Spblki w zwiqzku z uplywem kadencji;
e) rozwiqzania Umowy w zwiqzku z naruszeniem przez Czlonka Zarzqdu Spolki
zakazow zwiqzanych z :
- prowadzeniem dzialalnoici konkurencyjnej wobec Sp6lki lub podmiotow
zaleinych od Spolki w ramach grupy kapitalowej;
- pelnieniem funkcji, prowadzeniem dziaialnoSci gospodarczej, a takze
podejmowaniem innych form aktywnoSci, o ktorych mowa w art. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej
przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 z poin. zm.),
z zastrzeieniem wyjqtku, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy;
- zasiadaniem w okresie pelnienia funkcji Czlonka Zarzqdu Spolki, w zarzqdach
innych spolek prawa handlowego oraz w radach nadzorczych spolek
z kapitalowym udziaiem Miasta todzi;
- 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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Nie wprowadza siq dla Czlonk6w Zarzqdu Spdlki zakazu konkurencji po ustaniu pelnienia
funkcji w Zarzqdzie Spolki.

Traci rnoc uchwala Nr 1012017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow ,,Grupowa
Oczyszczalnia ~ c i e k o ww Lodzi" Sp. z 0.0, z dnia 31 maja 2017r. w sprawie wymog6w
stawianych kandydatom na Czlonka Zarzqdu Spolki oraz zasad ksztaltowania wynagrodzen
cztonk6w Zarzqdu Spolki z wyjqtkiem tj 4 ust. 1, kt6ry jest podstawq do oceny realizacji
przez Zarzqd Celow Zarzqdczych za 201 8 r. i po jej dokonaniu traci rnoc.
§ 10
Uchwda wchodzi w zycie z dniem podjqcia, z mocq obowipjqcq od 1 stycmia 2019 r.,
z wyjqtkiem tj 3 ust. 3 niniejszej uchwaly, kt6ry wchodzi w iycie z mocq obowipujqcq od dnia
1 stycznia 201 8 r. i ma jui zastosowanie do wyliczenia Wynagrodzenia Zmiennego za 201 8 r.

Uchwata zostaia podjqta w gtosowaniu jawnym.

Pnewodniczqcy Nadmyczajnego
Zgromadzenia Wspblnikow

Protokolant
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