
UCHWAI.A NR 14 I2OI7
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Zwy czajnego Zgr oma dzenia Wsp6lnik6w
Przedsigbiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. 

" 
o.o. z siedzib4 w Gdyni

w sprawie: zasad ksztaltowania wynagrodzer{ Czlonk6w Rady Nadzorczej Przedsipbiorstwa
Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. z siedzib4 w Gdyni

Dzialajqcnapodstawieart.2ust.2pktliart. l0ustawyzdnia9czerwca20l6r.ozasadach
ksztaltowania wynagrodzeri os6b kieruj4cych niekt6rymi sp6trkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z
poLn. zm.) w zwiqzku z art. 222' $ I Ustawy z dnia 15 wrzeSnia 2000 r. Kodeks Sp6lek
Handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z p6Ln. zm.) ( dalej Ustawa ) Zgromadzenie
Wsp6lnik6w Przedsigbiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o., uchwala co nastgpuje:

$1
1. Ustala sip miesiEczne Wnagrodzenie Czlonk6w Rady Nadzorczej:

1) dla Przewo dniczqcego Rady Nadz orczej - 3.500 zl (slownie: trzy tysiqce piEiset zlotych) co

stanowi 0,794772-l$otnoSci przecigtnego miesipcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
ogloszonego przez Prezesa Gl6wnego UrzEdu Statystycznego;

2) dla SekretarzaRady Nadzorczej - 3.200,00 zl (slownie: trzy tysi4ce dwieScie zlotych) co

stanowi 0,726648-l<rotnoSci przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwaftym kwartale roku poprzedniego,
o gloszone g o przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystyczne go ;

3) dla Czlonka Rady Nadzorczej - 2.800 zl (slownie: dwa tysi4ce osiemset zlotych) co stanowi
0,635817-krotnoSci przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiEbiorstw
bez vrryplat nagr6d z zysku w czwafiym kwartale roku poprzedniego, ogloszonego przez
Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego.

2. WysokoSi wynagrodzenia przysluguj4cego Radzie Nadzorczej ulegnie zmianie, nie czgSciej niz
raz do roku, w przypadku zmiany wysokoSci przecigtnego miesiEcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiqbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
oglaszanego przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego, z zachowaniem zasady, 2e

wynagrodzenie zachowa krotnoSci, o kt6rych mowa w ust. l, a takZe pod warunkiem, ze w
chwili dokonywania takiej zmiany skala dzialalnoSci Sp6lki, o kt6rej mowa w przepisie art. 4
ust. 2 Ustawy, nie zmienila sip w spos6b, kt6ry plasowalby Sp6lkE w innym przedziale krotnoSci
podstawy wymiaru, niztenna podstawie kt6rego okreSlono krotnoSci wskazane w ust. l. Zmiana
wynagrodzenia nastgpuje ze skutkiem od pocz4tku roku po zakohczeniu kwartalu, o kt6rym
mowa w zdaniu poprzedzaj4cym i nie wymagazmrany niniejszej uchwaly.

s2
Traci moc uchwatra nr 312016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6lkr z dnia24 marca
2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Czlonk6w Rady Nadzorczej PrzedsiEbiorstwa
Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

s3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 lipca 2017 roku.
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