
UCHWALA NR I1I2OI7
z dnia 19 czerwca 2017 roku

Zwy czajnego Zgr omadzen ia Wsp6lnik6w
Towarzysfwa Budownictwa Spolecznego ,,rCzynsz6wkat' Sp. , o.o, z siedzibq w

Gdyni

w sprawie: zasad ksztaltowania wynagrodzefi Czlonk6w Rady Nadzorczej Towarzystwa
Budownictwa Spolecznego ,,Czynsz6wka" Sp. z o.o. z siedzib4 w Gdyni

Dzialajqc na podstawie art. 2 ust. 2 pkt I i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach

ksztaltowania wynagrodzeri os6b kieruj4cych niekt6rymi sp6lkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z
p62n. zm.) w zwiqzku z art. 222' $ 1 Ustawy z dnia 15 wrzeSnia 2000 r. Kodeks Sp6lek
Handlowych (tj.Dz.rJ.22016 r. poz. 1578 zpoLn. zm.) (dalej Ustawa) Zgromadzenie Wsp6lnik6w
Towarzystwa Budownictwa Spolecznego ,,Czynsz6wka" Sp. z o. o.) uchwala co nastgpuje:

$1
1. Ustala sig miesiEczne Wnagrodzenie Cztonk6w Rady Nadzorczej:

1) dla Przewodniczqcego Rady Nadzorczej - 2.20I,89 zl (slownie: dwa tysi4ce dwieScie jeden

zlotych 89/100 ) co stanowi 0,5 -krotno5ci przecigtnego miesiqcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiEbiorstw bez wyptat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, o gloszo nego przez Prezesa Gt6wnego Urzgdu Statystycznego ;

2) dla Wiceprzewodniczecego Rady Nadzorczej - 2.201,89 zl (slownie: dwa tysi4ce dwieScie
jeden zlotych 89/100 ) co stanowi 0,5 -krotnoSci przeciEtnego miesiEcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsigbiorstw bez wyp\.at nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku
poprzednie go, o glo szo ne go przez P rczesa Gl6wne go Urzgdu Statystyczne go.

3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 2.201,89 ztr (slownie: dwa tysi4ce dwieScie jeden zNotych
89/100 ) co stanowi 0,5 -krotnoSci przecigtnego miesiEcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiqbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
ogloszoneg o ptzez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego;

2. Przewodnicz4cemu, Wiceprzewodnicz4cemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej przysluguje
dodatek w wysokoSci l0%" wynagrodzenia, o kt6rym mowa w ust. 1.

3. WysokoS6 wynagrodzenia przysluguj4cego Radzie Nadzorczej ulegnie zmianie, nie czESciej niz
ruz do roku, w przypadku zmiany wysokoSci przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsipbiorstw 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 tak2e pod warunkiem, 2e w
chwili dokonywania takiej zmiany skala dzialalnoSci Sp6lki, o kt6rej mowa w przepisie art. 4
ust. 2 Ustawy, nie zmienila sig w spos6b, kt6ry plasowalby Sp6lkE w innym przedziale krotnoSci
podstawy wymiaru, ni?ten na podstawie kt6rego okreSlono krotnoSci wskazane w ust. l. Zmrana
wynagrodzenia nastppuje ze skutkiem od pocz4tku roku po zakohczeniu kwartalu, o kt6rym
mowa w zdaniu poprzedzaj4cym i nie wymagazmiany niniejszej uchwaly.

s2
Traci moc uchwala m 212016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6tki z dnia24 marca
2016 roku w sprawie ustalenia v'rynagrodzenia czlonk6w Rady Nadzorczej Sp6lki.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem I lipca 20Il roku.
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