
Uchwala nr l0l20l7
z dnia 19 czerwca20lT r.

Zwy czajnego Zgrom adzenia Wsp6lnik6w
AGXINCJI ROZWOJU GDYNI Sp6lka z o.o" w Gdyni

w sprawie: zasad ksztaltowania wynagrodzeri czlonk6w Rady Nadzorczej
Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni

Napodstawie art.2 ust' 2pkt I iart.l0 ustawy z dniag azerwca20.16 r. o zasadaclr
:zefr os6b kierui4cych niekt6rymi sp6lkami (Dz. U. z 2016 r,
(clalej ustawa) w zwi4zku z aft.2221 g l ustawy z dria LS
s Sp6lek Handlowych (tj" Dz,rJ. z 2016 r. poz. l57g z p6Ln.zn.) Zgromadzenie Wsp(rlnik6w Ageneji'Rozwoju Gdyni Sp. r -o"o. 

uchwalilo co
nastgpuje:

$1
1. ustala sig miesigcz;ne 'wynagrodzenie cilonk6w Rady Nadzorczej:1) - 3,302

-krotnoS
stw bez

go, ogloszonego przez prezesa Gl6wneeo

2) dla sekretarza Rady Nadzorczej - 3.200,00 zl (slownie: t
elCItysli 00/100) ,cc gtaRowi S,T?6649-krotno$ci przecig
w1'ntrglOdzenin w sektorze przecl;igbiorstw bez wyplat
'lzw&tfym kwertale rotflr poprzcdniego, ogloszonegD przez Prezesa Gi6wnego
Urzgdu Statystycznego ;

3) dla Czlonka R_1dy lrtradzorczej - 2.800,00 zl (slownie: dwa tysi4ce osiemset
rlQtych 00/Xfi0) co stanowi 0,635817*rotno6ci przecigtnego miesigcznego
wynelgf*dzenia w srektorze przedsigbiorstw bez vryplat nagrod z zysku w
c'zwartX"ru kwaftals roku poprzedniego, ogloszoneg D przez Piezesa Gl6wnegcr
Urzgdu Statystycznego.

2. Frzewodnicz4cemu Racly Nadzorczej przysluguje dodatek w wysokosci 6%
wynagrodzenia, o kt6rynr mowa w ust. 1 pkt 1).

3" nagr<>dzenia przysluguj4cego
taz do, roku, w przypa
wynagrodzenia w sektorze

zysku w czwartym lkwartale roku poprzidniego, oglaszanego przez prezesa
Gl6wnego urzgdu slatystycznego, z zachowamern -asady, z, 

-*ynugrodzenie

zachowa krotnoSci, o trrtdrrych lnowa w ust. I, a takae pod warunkieryr, ze-w chwili
dokonywania takiej zrniitny sl<ala dziatalnoSci Sp6lkij o kt6rej *o*u w przepisie
art. 4 ust. 2 Ustawy, nie zmienila sig w spos6b, fttory plasowiby Sp6tkg * i*yn
ptzedziale krotnofci porlstawy wymiaru, niz ten na podstawie 

-ttOtego 
okreslono

krotnoSci wskazane w uLst, L Zmiana t ynagrodzenia nastgpuje ze skutkiern od
pocz4tku roku po zakon<>zeniu kwartalu, o kt6iym mowa w zd-aniu poprzeclzaj4cym
i nie wyrnaga zmianlz nirriejszej uchwaly.



2

ego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6lki z
talenia wynagrodzenia czlonk6w Radv

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem t lipca2}l7 r.

Przewodniczqca
Zgr amadzenia Wsp6lnik6w
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