
{Ichwala nr 29/?01"7 r,

Hwycz*inegu Zgromadzenl a Wspr$lx"tik6w
Frzedsigbior$twa Wudoci4g$w i K*wlalizacii $ptilki u.ograniczonq odpowiedut*lno$ci4

z'siedzib4 w Siiynf
z dnia 26 czerwca ?CI17 n

w sprawie: 0stalenia zasad kszfaltowsnia wynagrodzeri czlonk6w Rady l,'ladzorczej
Frzedsiqbiorstwa Wocloeiqgdw i Kanalizacji $p6lki z' ogrerriczortE
odpowlerlublro$ciq e siedzib4 w Gdyni

Na podstawie art" 2 ust" 2 pkt 1 i art. t0 u$tawy z dnia $ czerwea ?016 n o zasadach
ksztaltowania wynagrodz:efi osdh kieruj4eych niektf rynci spdlkami [De. tJ. z ZQLG r.; poz" LZAZ a

.priin. em", dalej,r uUstawa") araz na podstawie $ 22 ust. 2 Llrnowy Spdtk (Rep. A-192y'-92 r. z dnia
14 slycznia 19'92 r" z p6tn, zm) Zgrcmadzenie W$p6lnik6w Przedsiqbiorstwa Wodociqgdw i
Kanatizacji Sp6{ki z ograniazon4 ndpowiedzialno$ciq z siedzihq w Gdyni (dalej lipdtka) uchrvala
co nastqpuje;

s1

t, U"qtala si{ rniesiqczpe wynffgrodzenie czlonkdw Rady Nadzorcze}:

1) dla Przewodniczqceso Rarly Nadzorczej 1, - krotno$d praeciqt*egu rniesiqczne&a

wynagrodzenia w .6ektorze pi:zedsiqbiorsttv bez wyptat *agrdd z zysku r/r/ czwartym
kwartale roku poprzedniego, ogloszonogo pv,ez Prezesa Gldwnego UrzEdu

Sta$rstycznego;

2) ila Zastqpcy Pnrewodniczqcego R.ady Nadzoiczej 0,9 - krotno$ci przecietnegq

miesieczneso wynagrodzenla w setr{torze przedsiEbiorstw bez wyp}at nagrdd r eysku w
czwart.yrn kwartale r"oku paprzetlniego, oglosaonego przez Frezesa (uldwnago lJrzqdu

Statystycznego;

3l dla Czlonk6w Rady Naclzorczej 0,8 - krotnoScl przeciqtnego miesiqcznego

wyn-agrodzenia rnr seklorze przerlsiqbiOrstw bez wyptat nagrdd z zysku w czwartym
kwartale roku lroprzedniego, ogloszrnego przez Prezesa Gl6'wnego Urzgdu

Statystycznego;

2. WysokoSd wynagmdzenia przXrs{ugui4cego Radzie Nailzor:czej ulegr.lie zmianie katdorazowr
w przypaelku zrtiany wysoko$ei przeciqtnego miesiqczuego lvynagrodzenia, o kt6rym rno$/a

!v ustqpie poprzednirn i nastqpuje ae skutkiern ed poezqtku roku pc zako{czerriu kwartalu o

ktdr,vrn mowa w ustEpie poprzedlirn. Zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej, o ktdrej mowa

w zdaniach popruedzaj4cych nie wpnaga zmiany nintejszej uchwa*y.

$2

Traci irroc uchrvata n," !:)12t)14 r, Zr,vyczajnego Zgromadzenla Wspdlnikdw Sp6iki e dnia 6

cfier14/ca 2t]14 r. roi<u lv sprawie nstalenia wynagrodzenia clla czlonl<dvr fi.aciy I'{adzorr:zei

{'rzedsiqbiorstvra Wodocliqgdw i Kanalizacji Sp. z o.o, w Gdyni,



ti3

Ur:hwata wcilodei u, tycie r dniem 1 lipca 2t)"17 r.

Cnrina Miasta Cdyni

Gmina Miastu Reda

(lmina Wejherowrt

i{o mun;iiny Zwi4zek (imirr

,,Dolina li,edy i Cliylcnki"

Gmina Mieistr<aRumia


