
Uchwala Nr 10/2017

Zgromadzen ia Ws p6l n i k6w
zakladu Gospodarki Komunalnej iMieszkaniowej sp. z o.o. w Krapkowicach

z dnia 31 .05.2017r.

w sprawie: zasad ksztattowania wynagrodzeh czlonkow Zarzqdu Spolki.

Na podstawie $ 15 pkt 3 aktu zalozycielskiego Zakladu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp, z o.o. w Krapkowicach (dalej: Sp6lka), arl. 2031 Kodeksu spolek
handlowych, wzw. zart.4 ust. 1, ust.2 pkt 1, art.5 ust, 1 i2,art.6,7 ustawyz dnia 09
czenvca 2016 r. o zasadach ksztaitowania wynagrodzeh os6b kierujqcych niekt6rymi
spolkami (Dz. U. 22016 r. poz. 1202, ze zm.) Zgromadzenie Wspolnikow Sp6lki uchwala:

s1
Czlonek Zarzqdu Spolki sprawuje funkcjq na podstawie umowy o Swiadczenie uslug
zarzqdzania na rzecz Spolki zawartej na czas pelnienia funkcji (dalej: umowa), przy
zastrze2eniu obowiqzku osobistego Swiadczenia uslug, bez wzglgdu na to, czy dziala on
w zakresie prowadzonej dzialalno6ci gospod arczej.
TreSc umowy okreSla Rada Nadzorcza Sp6lki zgodnie zzasadami okreSlonymiw ustawie
z dnia 9 czetwca 2016 r. o zasadach ksztattowania wynagrodzei os6b kierujqcych
niektorymi sp6lkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, ze zm.) zwanej dalej ustawa oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwaly.
Umowa:
a) zawiera ograniczenie prowadzenia dzialalno6ci przez czfonka Zarzqdu Spolki, w tym

zgodnie z art.. 4 i 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospod arczej
przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. 2006 nr 216 poz. 1sa4, ze zm.),
a tak2e obowiqzek informowania pzez czlonka Zarzqdu Sp6tki o zamiarze nabycia
akcji lub udzialow w sp6lce prawa handlowego,

b) mo?e zostac wypowiedziana za 3 (trzy) miesigcznym wypowiedzeniem ze skutkiem
na koniec miesiqca kalendarzowego,

c) rozwiqzuie sig z ostatnim dniem pelnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia
i konieczno6ci dokonywania dodatkowych czynno6ci, w przypadku wygasniqcia
mandatu wskutek Smierci, odwolania lub zlo2enia rezygnacji przez czlonka Zarzqdu
Spolki,

d) okreSla podstawowe obowiqzki czlonkaZarzqdu Spolki,
e) okre6la szczeg6lowo zakres i zasady udostgpniania czlonkowi Zarzqdu Sp6lki

urzqdzeh technicznych oraz zasob6w stanowiqcych mienie Spolki, niezbgdnych do
wykonywania funkcji,

0 zawiera postanowienia dotyczqce obowiqzkow czlonka Zarzqdu Sp6lki w zakresie
dokumentowania czasu Swiadczenia uslug, informacji o przenuach w Swiadczeniu
uslug, sposobu potwierdzania realizacji cel6w zarzqdczych
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g) zawiera wskazanie maksymalnego Sredniokwartalnego i minimalnego
Sredniomiesiqcznego wymiaru Swiadczenia uslug ptzez czlonka Zarzqdu Spolki, nie
ni2szego niz 500 godzin w pierwszym i 168 godzin w drugim przypadku, a takze
wylqczenie mozliwo6ci rozwiqzania umowy w przypadku truvajqcych lqcznie do '180

dni w roku przenru w Swiadczeniu usNug przez Czlonka Zarzqdu spowodowanych
udokumentowanE chorobq,

4. Czlonek Zarzqdu Sp6lki nie moze pobierac wynagrodzenia z tytulu pelnienia funkcji
cztonka organu w podmiotach zale2nych od Sp6lki w ramach grupy kapitalowej
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2Q07 r. o ochronie konkurencji
i konsument6w.

s2
Ustala sig nastgpujqce zasady ksztaitowania wynagrodzeh czNonk6w Zarzqdu Spotki:
1) wynagrodzenie czlonka Zarzqdu Sp6lki sklada sig z czqSci stafej, stanowiqcej

wynagrodzenie miesigczne podstawowe (dalej: wynagrodzenie stale) orcz czg6'ci
zmiennej, stanowiqcej wynagrodzenie uzupelniajqce za rok obrotowy Spolki (dalej:
premia);

2) wynagrodzenie stale Prezesa Zarzqdu Sp6lki ustala sig w kwocie mieszczqcej.sig w
przedziale od jednokrotnoSci do trzykrotno6ci przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsigbiorstw bez wyptat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzqdu Statystycznego;

3) premia jest uzalezniona od stopnia realizacji cel6w zarzqdczych i dla Prezesa Zarzqdu
Sp6lki nie mo2e przekroczy1, 50% wynagrodzenia statego w roku obrotowym
poprzedzajqcym rok, dla ktorego obliczana jest premia;

4) premia iest przyznawana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji w Zarzqdzie
Spolki w roku obrotowym, zaktory jest obliczana;

5) uchwaNg w sprawie przyznania premii podejmuje Zgromadzenie Wspolnikow na wniosek
Rady Nadzorczei zawierajqcv: proponowanE wysoko66 premii oraz stopieh realizacji
cel6w zarzqdczych;

6) premia moze zosta6 przyznana'.
a) po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wsp6lnikow sprawozdania Zarzqdu z

dzialalno6ci Spolki i sprawozdania finansowego Spolki za rok obrotowy, dla ktorego
obliczana jest premia,

b) po udzieleniu czlonkowi Zarzqdu Sp6lki przez Zgromadzenie Wspolnikow
absolutorium z wykonywania pzez niego obowiqzkow w roku obrotowym, dla kt6rego
obliczana jest premia;

7) w przypadku, gdy uslugi Swiadczone przez czlonka Zarzqdu Spotki na podstawie umowy
zostanq na podstawie obowiqzujqcych przepisow objgte podatkiem VAT, kwoty
wynagrodzenia stalego i premii zostanq powigkszone o wartoS6 tego podatku;

8) premia przyznawana jest w terminie nie dluzszym ni2 30 (trzydzieSci) dni od spelnienia
warunk6w okre6lonych w pkt 5 i 6, a wynagrodzenie staNe nalezne jest na koniec danego
miesiqca kalendarzowego sprawowania funkcji przez czlonka Zarzqdu Sp6lki;

9) wyplata wynagrodzenia stalego lub premii nastqpuje na podstawie faktury (rachunku)
wystawionej pzez czlonka Zarzqdu i dorqczonej Spotce nie pozniej ni2 do 5 (piq6) dnia
miesiqca nastgpujqcego po miesiqcu kalendarzowym, za ktory sq nale2ne, zawierajqcej
wskazanie rachunku bankowego, w terminie 7 (siedem) dni od daty dorqczenia faktury

10) wynagrodzenie state ulega pomniejszeniu w przypadku przenv w Swiadczeniu uslug
ptzez czlonka Zarzqdu Spolki w ramach umowy, proporcjonalnie do liczby dni nie
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wykonywania umowy, za wyjqtkiem przer\N wynoszqcych lqcznie w danym roku
kalendarzowym nie wiqcej ni2 26 (dwadzie5cia sze6c) dni, z wyfqczeniem sobot i dni
ustawowo wolnych od pracy, za ktore czlonek Zarzqdu Sp6lki zachowuje prawo do
wynagrodzenia stalego i uprawnieri okreSlonych w g 3.

s3
ztytulu sprawowania funkcji Prezesowi zarzqdu sp6lki przysluguje prawo do:
1) zwrotu koszt6w poniesionych w interesie Sp6lki w zwiqzku z: jej reprezentaqq oraz

uczestnictwem w tym zakresie w konferencjach, seminariach, posiedzeniach lub
spotkaniach, w tym zwrotu koszt6w pobytu, transportu, noclegu, wyzywienia, w
kwocie miesigcznej,

2) ryczaftu tytulem zwrotu koszt6w korzystania z samochodu prywatnego do celow
sluzbowych innych niz wymienione w pkt 1 miesigcznie,

w limitach miesigcznych ustalonych szczeg6lowo w odrqbnej uchwale w sprawie
ksztattowa n ia wyn a g ro dzen,
3) korzystania z zapewnionego przez Sp6lkq pomieszczenia biurowego wraz z

wyposazeniem, w tym komputerem stacjonarnym z dostqpem do Internetu,
4) sluzbowego telefonu komorkowego,
5) objqcia na koszt Spolki umowq ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej w zwiqzku

z pelniona funkcjq przez caly okres truvania umowy,
6) korzystania zgodnie z zasadami szczeg6lowo okreSlonymi w umowie z innych

urzqdzen technicznych oraz zasobow stanowiqcych mienie Spolki w celu nalezytego
wykonywania obowiqzkow wynikajqcych z umowy.

Zwrot koszt6w wymienionych w ust. 1 odbywa siq z uwzglqdnieniem zasad oraz procedur
ustalonych w regulaminach i innych dokumentach wewngtrznych Spolki, w spos6b
okreSlony w umowie.

s4
W przypadku rozwiqzania albo wypowiedzenia umowy przez Spolkq z przyczyn innych
ni2 naruszenie podstawowych obowiqzkow wynikajqcych z umowy, czlonkowi Zarzqdu
Sp6tki przysluguje odprawa w wysokoSci 3 (trzy) krotno6ci stalego wynagrodzenia
miesiqcznego.
odprawa, o kt6rej mowa w ust. 1, nie przysluguje, gdy rozwiqzanie umowy nastqpi przed
uplywem 12 (dwunastu) miesigcy od dnia powolania czlonkazarzqdu sp6lki.
Umowa moze przewidywac inne niz wymienione w ust. 1 i 2 okoliczno6ci wylqczajqce
prawo czlonka Zarzqdu Sp6lki do odprawy.

s5
Cele zarzqdcze, wskazniki okre6lajqce wykonanie cel6w zarzqdczych (WCZ), wzory ich
obliczania, oczekiwane poziomy warlo5ci poszczeg6lnych wskaznikow (dalej: warto6ci
referencyjne) oraz wagi do okre6lenia udzialu poszczeg6lnych WCZ w sumarycznej
ocenie wykonania cel6w zarzqdczych, na podstawie ktorych Rada Nadzorcza dokona
oceny realizacji cel6w zarzqdczych, stanowiq zalqcznik nr 1 do uchwaly.
Cztonek Zarzqdu Sp6fki jest zobowiqzany do przedlozenia Radzie Nadzorczej
sprawozdania z wykonania cel6w zarzqdczych w oparciu o ustalone wska2niki WCZ
najpo2niej w terminie do 21 (dwadzie6cia jeden) dni od daty odbycia Zebrania
wspolnikow podejmujqcego uchwaly w sprawach wymienionych w S 2 pkt 6 uchwaly .
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3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwalq dotyczqcq wniosku o przyznanie premii, o ktorej
mowa w S 2 pkt 5 uchwaly, najpo2niej w terminie 14 (czterna6cie) dni od daty Ao2enia
sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 2.

s6
Zobowiqzuje sig Radg Nadzorczq Sp6tki do niezwtocznego wykonania niniejszej uchwaly,
w tym do:
1) zmiany formy i zasad zatrudnienia czlonk6w Zarzqdu Spolki zgodnie z jei

postanowieniami i przepisami ustawy, z uwzglgdnieniem terminow okre6lonych
powszechnie obowiqzujqcymi przepisami,

2) okre6lenia niezbqdnych element6w sprawozdania z realizaqi celow zarzqdczych
sporzqdzanego Wzez czlonka Zarzqdu Spolki.

s7
Traci moc uchwala nr 712010 Zgromadzenia Wspolnik6w Sp6tki z dnia 22 czewvca 2010 t.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzaniaZarzqdu Sp6tki.

s8
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Uchwala zostala podjqta .....o/o glosow (udziaN6w) jedynego Wspolnika- Gminy
Krapkowice

Za Zgroma lnik6w

Andnej
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