Uchwafa Nr 6 12019
Nadnvyczajnego Zgrornadzenia Wsp6lnikow
Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Spofecznego Spolka z 0.0.
zdnia X . ~ q . 2 0 1 r.
9
I

w sprawie: wymogow stawianych kandydatorn na cztonka Zarzqdu Spotki oraz zasad
ksztaltowania wynagrodzen Cztonk6w Zarzqdu Spotki

Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czenvca 2016r. o zasadach
ksztaltowania wynagrodzeri os6b kierujqcych niektorymi spolkami, art. 10a ust. 7 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz 5 18 lit n) Aktu Zalozycielskiego Spblki,
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w Sp6lki
uchwala, co nastqpuje:

V

9 1.
1. Kandydatem na czlonka Zarzqdu Spolki moze by6 osoba, ktora lqcznie spelnia nastqpujqce
warunki:
a) posiada wyzsze wyksztajcenie;
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracq, powolania,
wyboru, mianowania, sp6ldzielczej 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 wjasny
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 ograniczeri 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 wlaScicielskiego 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 zobowiqzana jest zweryfikowad 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 Swiadczenia
osobistego, bez wzglqdu na to, czy dziala on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej.
2. TreSC Umowy okreSla Rada Nadzorcza Spolki na warunkach okreilonych w ustawie z dnia
9 czenvca 201 6r. o zasadach ksztattowania wynagrodzen osob kierujqcych niektorymi spolkami
(Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwaly.

3. W przypadku rozwiqzania Umowy w zwiqzku z odwolaniem Czlonka Zarzqdu Sp6tki przez
Spolkq z innych przyczyn nii naruszenie przez niego podstawowych obowiqzkow wynikajqcych
z Umowy, Czlonkowi Zarzqdu Sp6lki moie byd przyznana odprawa w wysokoici nie wyzszej
niz 1 (jedno) - krotnoid 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) odwolan ia Czlonka Zarzqdu Spolki w zwiqzku ze zmianq jego funkcji w Zarzqdzie Spolki;
b) objqcia przez Czlonka Zarzqdu Sp6lki funkcji w zarzqdzie innej spotki, o kt6re-j mowa w art. 1
ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztattowania wynagrodzen osob
kierujqcych niektorymi spolkami lub w podmiocie zaleinym od Spotki w ramach grupy
kapitalowej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od jego odwolania.
4. Odprawa, o kt6rej mowa w ust. 3, nie przysluguje rowniei w szczegolnoici w przypadku:
a) odwolania Czlonka Zarzqdu Spolki w zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy za porozumieniem
stron;
b) zloienia przez Czlonka Zarzqdu Spolki rezygnacji z pelnienia funkcji;
c) odwolania Czlonka Zarzqdu Spolki w zwiqzku z rozwiqzaniem Umowy przez kt6rqkolwiek ze
stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
d) wygainiqcia mandatu Czlonka Zarzqdu Spolki 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 fun kcj i, prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej, a takie podejmowaniem
innych form aktywnoici, o kt6rych mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje
publiczne, z zastrzezeniem 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 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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Nie wprowadza siq dla Cz-tonkow Zarzqdu Sp6lki zakazu konkurencji po ustaniu pelnienia
funkcji w Zarzqdzie Sp6lki.

69
Traci moc uchwala Nr 212019 Nadnvyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow Widzewskiego
Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Spolki z 0.0. z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie
wymogow stawianych kandydatom na czlonka Zarzqdu Sp6lki oraz zasad ksztakowania
wynagrodzen Czlonkow Zarzqdu Spolki.
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Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia, z mocq obowiqzujqcq od 1 stycznia 2019 r.,
z wyjqtkiem 5 3 ust. 3 niniejszej uchwaly, ktory wchodzi w iycie z mocq obowiqzujqcq od dnia
1 stycmia 201 8 r. i ma jui zastosowanie do wyliczenia Wynagrodzenia Zmiennego za 201 8 r.
Uchwala zostala podjqta w glosowaniujawnym.

Przewodniczqcy Nadzwyczaj nego
Zgromadzenia Wspolnikow
Protokolant
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