
UCHWAI-,A I\UMER 13/2017
Z DI\IA 19 CZERWCA 2OI7 ROKU

Zwy czajnego Zgr omadzenia Wsp6lnik6w
Przeclsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej
sp6lki z ograni czon4 odpowiedzialno6ciq

w sprawie: zasad ksztaltowania wynagrodzen czlonk6w Rady Nadzorczej
Komunikacji Miejskiej Sp. z o,o, z siedzib4 w Gdyni

Irzedsiqbiorstwa

Na podstawie arl, 2 ust. 2 pkt l i art, l0 ustawy z dnia g czerwca 2pl6 r, o zasaclach
ksztaltowania wynagrodzeri os6b kierujqcyeh niekt6rymi sp6lkami (Dz, U, z 2016 r. poz,
1202zpoLn,zm,) (dalej Ustawa) wzwiqzkuzart,222t g 1 Ustawy zdnia 15 wr.zeSnia2000 r,
Kodeks Sp6tek Handlowych (tj. Dz.rJ" z 2016 r. poz. 1578 z poLn, zln) zgro^adzenie
Wsp6lnik6w Sp6tki uchwalilo co nastgpuje:

$1
1. Ustala sig miesigczrle w)/nagrodzenie Czlonk6w Rady Nadzor.czej:

1) dla Przewodnicz4cego Rady Nadzorczej - 3,500,00 zl (slownie: tlzy tysiqce pigdset
zlotych 00/100) co stanowi 0,794772-l<rotnodci przecigtnego miesiEcn\ego
wynagrodzenia w sel<torze przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z lysku w czwarrym
kwartale roku poprzedniego, ogloszonego przez Prezesa Qt6wnego Urzgclr.r
Statystycznego;

2) dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 3.200,00 zl (slownie: trzy tysiqcB dwie$cie zlotych
00/100) co stanowi 0,7266+8-krotnoSci przecigtnego miesigcznego wynaglodzenia w
sektorze przedsigbiolstw bez rvyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale loku
poprzedniego, ogloszonego :ptzez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statyst[cznego ;3) dla Czlonka Rady Nadzorczej - 2,800
00/100) co stanowi 0,635817-krotnoSc
sektorze przedsigbiorstw bez wyplat
poprzedniego, o gloszo nego pruez P reze

2. WysokoS6 wynagrodzenia przyslugujEceg
czgSciej niZ rcz do roku, w przypadku zmiany wysokoSci przecigtrjego miesigcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsigbiolstw bez wyplat nagr'6d z zlskvr w azwarl.ym
kwartale roku poprzedniego, oglaszaneg o przez Plezesa Gl6wnego UrzEdg
Statystycznego, z zachowaniem zasady, 2e wynagrodzenie zachowa klotnoSci, o ktorych
mowa w ust, l, a takle pod warunkiem, Ze
dzialalnoSoi Sp61ki, o ktorej mowa w przep
spos6b, kt6ry plasowalby Sp61kg w innym pr
na podstawie ktorego okreslono krotno6ci
nastgpuje ze skutkiem od poc4Etku roku p
zdaniu poprzedzaj4cym i nie wymagazmiany niniejszej uchwaly.
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Traci moc uchwala nr 3i2016 N vry czajnego Zgr omadzenia Wspolni 6w Spolki z dnia
24 marca 2016 roku w sprawie enia wyragrodzenia czlonk6w Rady N rczej Sp61ki.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem
$3

1 lipca 2017 roku,

Przewodniczqca
Zv,ry czajpego Zgr omadzenia Wspolnik6r,v
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