
Uchwala Nr s
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zakładu Oczyszczania Miasta Spółka z ograniczoną odpovriedzialmścią
z siedzibą w Mysłowicach

z dnla 22 czerwca 2017 ioku.

w sprawie: zas&d kształtowanla wy"9rodzeń czlonków ZAiządu

Działając na podstawie art. 202t  Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 2 usl. 2 pkt 1, art. 4,
an.   5,  art.  6[  art.   7  i  art.  8  usła\^p/  z  dnia  9  czerwca  2016r.   o  zas@dacA  *szfd#owan/.a

TP3_g_n_±fe.ń_P_S_ó_b_.k_iETy!ą`c.yp!.?_Ięąóry_mi.spe!_kprni.VPz.U.z2oi6r.poĘ.i2o2zpóżń-.-żriZwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spótki Zakład Oczyszczania Miasta Śp. z o.o. z siedzibą
w Mysłowicach (Spólka) uchwala, co następuje:

§1

i,   Z  Członkiem  Zarządu  Spółki  zawlerana jest  iimowa  o  św6adczenie  ustug  zarządzanla  na
czas pelnienla funkęii (dalej:  Umowa}, z obowiązkiem świadczenia osobistego,  bez względu
na to, czy dziala on w zakresie prowadzonej działalności gospodanczej.

2.   Treść Umowy określa  Fąada  Nadzorea  Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia
9^.=:_rv_V#.3\O_!.6.,r_.L_P___Z`a_S_3±:_CP_±Sz}aHowa.niai^{yn?grpdĘe.ń.osÓ.bkiierującychnisriJ;;;;:i
spÓ/kam/. (dalej: Ustawa) oraz zgodnle z postanowieniami niniejszej uchwały.

§2

1.   Wynagrodzenie  całkowite  Członka  Zarządu  §półki  składa  slę z  części  stałej,  stanowlącej
wynagrodzem=   miesięczne   podstswowe  (\^Ą/nagrodzenie  Stałe)   oraz  częsti  zmlennęi,
stanowiącej   wynagrodzenie   uzupełniające   za    rok   obrotowy   Spółki   Wynagrodzenie
Zmienne).

2.   Kwota  miesięcznego  Wynagrodzenia  Stałego  Członków  Zarządu  zostanie  ustalona  przez
Radę Nadzorczą Spólki. z zastrzeżenlem że Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spótki
zostanie  ustalone  w  przedziale  kwotowym  mieszczącym  się  od  2  (dwu)  do  4  (cztero)  -
krotnoścl   przeclęmego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedelębiorstw   bez  wydat   nagród
z  zysku  w czwariym  kwartal®  roku  poprzednlego,  ogłoszonego  przez  Pnezesa  Głównego
Urzędu Statystycznego.

3.   Upoważnia    się    Radę    Nadzorczą    Spółki    do    okieślenla    kwotowo    Wynagrodzenla
Podstawowego dla poszt=ególnych członków Zaiządu zgodnie z postanowioniami ust. 2.

§3

1..  Wynagrodzenie  Zmienne jest  uzależnione od  pazi.omu  realizacjj  Celów Zarządczych  ;` nie
maże przekroczyć 25  %  Wyiiagrodzenla  §tałego danego  Czlonka  Zarządu w poprzednim
roku   obrotowym,   dla   którego   dokonywane  jest   obliczenie   wsokości   przyslugiijąoego
Wynagrodzenla Zmiennego. Wysokość \Arynagrodzenia zmiennego określi w fom!e uchwaly
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3.   Upoważnla slę Fąadę Nadzorczą SpÓ»{i do uszczególowienia Celów Zaiządczych,  o których
mowa w ust. 2, a takźe do ol(reślenla Wag dla tych Celów oraz oŁ)lektywnycli  i mlerzalnych
kryteriów (wskażnlków) lch reallzaqi i iozliczania (Kpl).

4.   Wynagrodzenie   Zmienne   przyslugujące   danemu   Członkowi   Zarządu   Spółki   może   być
`^/ypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalnoścl Sp6łki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegv rok obroto`^/y i udzieleniu temu czlonkomń absolutorium z wykonania
pTzez  niego  obowiązków  przez  Zgromadzenie  Wspólrików.  pod  warunkiem  stvrierdzenia
przez  Radę  Nadzorczą  realizacji  przez  Członka Zarządu  Celów Zarządczych  i  okn;Śleniu
należnej kwoty wyptaty.

5.   Wyplata części \^Ą/nagrodzenia Zmiennego może zostać odroczona w czasie, na okres nie
przekraczający  36   mjesięcy,   zależnie  od  §pernienia  w  określonym  terminie  warunków,
zgodnie   z   wyznaczonymi    Cełami   Zarządczymi,   wówczas   ta   część   Vwnagrodzenia
Zmiennego może być wyplacana w całości albo w tzęśc! na koniec okresu rozllczenło`Aego.

6.   Spelnienle warunków Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu, dla którego na dany iok
obrotowy   ustałone  zostaly   Cełe   Zarządcze   1   który   pehlł  fiinkcje   w   ocenianym   roku
obrotowym,     Fąada     Nadzorcza     stwierdza,     okieślając    należną    kwotę,     w    oparciu
o zwveryfikowane przez biegłych spmwozdania finansom oraz inn® dokumenty, w zależności
od wyzrLaczonych Cełów.

7.   Wygaśnięci.e   mandatu  ooemianego   pod   względem  wykomnia   Celów  Zarządczych   nie
powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na warunkach określonych powyżej,
o   ile  jednakże   czas   pełnienla  funl{cjj   w   ocenianym   roku   obrotowym   byl  dłuższy   niż
3 mieslące.

§4

1.   Umowa   zawiera   obowiązek   informowania   przez   Członka   Zanządu   Spólki   o   zamiarze
pełnienia  hnkcji  w  organacli  innęi  spółkl   handlowej,   nabyciu  w  niej  akcji  oraE  może
przewidywać zakaz  ipelnienla funkcji  w  organach jakiąikoMek  innej  spółki    handlowej  lub
wpTowadzać inne ogranic=enia. dotyczące dodatkowej działalnoścl Członka Zarząd u Spó«i.

2.   Czlonek Zarządu Spóll{i nk± może poblerać wynagrodzenia z tytułu pełnjenia funkcji ałonka
organu  w  podmiotach  zależnych  ad  Spólkl  w  ramach  grupy  kapmłowej  w  rozumieniu
ad. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 Iutego 2007 r. o ochronle kamkurencji 1 konsumentów.

3.   Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakaBów i ograniczeń. o któTych mowa
w  ust  1   i  2  powyżq,  obowiązków  sprawozdawczych  z  ich  wykonania  oraz  sankęji  za
nlenależ}Ąe ich wykonanle,

§5

1 .   Rada Nadzorcza Spółki okręśli w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi ZaTządu
urządzeń   technicznych   oraz   zasobów   stanowiących   mienie   Spóki,   niezbędnych   do
wykonywaria  funkęii,  a  także  limfty,  dotyazące  poszczególnych  kosztów  albo  sposób  [ch
określania.

2.   Umom może określić także zasady korzystanla pTzez Czk}nka Zarządu z mlenla §pólkl do
celów prywatnych.

§6

1.   W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu,  w  szczególności  na  skutek  Śhierci,  odwołania  lub
złożenja  rezygnacji,  Umowa  rozwiązuje się z ostatnim dniem  pełnienia  Funltcji bez oknBsu
wypowiedzenia i konieczności dokonyv`rania dodatkowych czynnoścl.
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2.   Każda   ze   Stron   ma   prawo   wypowiedzenia   Umowy   ze   skutklem   natyclimiastowym
w pizypadku istotnego naruszenia przez drLłgą Stronę postanowleh Umowy.

3.   Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn  niż określona w ust 2.
z maksymalnle 3  («zy)  mleslęczn]m  teminem  wypo".edzenia.  W przypadku  rozwiązania
Umowy na podstawie porozumienia Stron, termin rozwiązania Umowy nie może być dłLiższy
niż 3 (trzy) miesiące, ze skutklem na koniec mlesiąca kalendarzowego.

4.   W  razie  rozvriązania  albo  wypomedzenia  przez  Spółkę  Umowy  z  innych  przyczyn  njż
naruszenie  podstawowych  obowlązków,  wynikających  z  tej  umowy,  Członkowi  ZaTządu
może być pRyznana odprawa,  nie wyższa niż w wysokości 3 (trzy) - krotności częścl stałę}
wynagrodzenia,  pod  warunklem  pehienia  przez  niego flinkęji  przez  okre§  co  najmniej  12
(dwunastu) miesięcy przed roz`Ariązaniem tej umowy.

5.   Odprawa.     o     któiej     mowa     w     ust.     4.     nie     przysługuJe     Czlonkow     Zarządu
w pHzypadku:
a.    wypowbdzenia,  rozwązanla  lub zmiany  Umowy  - wskutek  zmiany funkcji  pełnlonej

przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
b.    wypowiedzenla,  rozwiązania lub zmlany Umowy -wskutek powołania Zarządzającego

na kolejną kadenęję Zarządu,
c.     rezygnacji z pełnienia funkcji.

§7

1.   Rada Nadzorcza Spółki może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji,
obowiązującym  po  ustaniu  pelnienia fłinkęjl,  przy  czym  może  być ona  zawana jedynie w
przypadku  pełnienla  funkcji  przez  członka  Zarządu  przez  okres  co  najmnięi  3  (trzech)
miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc nie może przekroczyć 90% stałego
wynagrodzenia miesięcznego, określonego w § 2 ust. 2 riinię!szej Uchwaw.

2.   Zawarcle   umowy   o   zakazje   konkwemji   po   rozwiązaniu   lub   wypowledzeniu   umowy
o św.adczenie uelug zarządzania jest niedopuszczalne.

3.   Okres zakazu konkunencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pelmenia
mhkci pTzez Czlonka Zarządu Spółki.

4.   W razie niewykonania lub nienależytego `A/ykonania przez czlonka Zarządu Spółki umowy o
zakazle konkunenqi będzie on zobowiązany do zarity kary umownej na rzecz Spó«j,  nie
nLŻszej nlż vwsokość odszkodowania przystugującego za cab/ okpes zakazu konkurenql.

5.   Rada  Nadzorcza  Spólkl  zobowiązana  jest  określić  w  umowie  o  zakazie  konkurencji  co
najmnid   działalność   konkurencxjpą   wobec   Spólki,   wysokość   odszkodowania   z   tytułu
przestrzegania   zakazu   konkuencji,   teminy   zapłaty   tego   odszkodowania,   obomązl(i
informac».ne  zarządzai.ącego,  wysokość  kar  umownych  w  przypadku  naruszenia  zakazu
konkurendl,  przypadki. w których zakaz konkurencji  przestaje  obowi.ązywać, jak też może
określić prawo  Spólki  do  odstąplenia  od  umowy o zakazie korikurencji lub  prawa  stron do
wypowtedzenia umowy o zakazl® konkurencjl,

6.   Zakaz konkurenęji przestaje obowiązywać przed mn^/em t®minu. na jaki została  zawaria
umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pelnienia przez Czbnka  Zarządu funkcjl
w  in"}j  spółce  w  rozumieniu  art.   1   ust.   3   pkt   7   ustawy   o  zasadach   kszta«owania
wynagrodzeń osób kierui.ących niektórymi spółltami,

§8

Uchwala wchodzl w życie z dniem podjęcia.
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Przewodniczący stwierdz». że uchwała _ zośtała przyjęta.
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Protokolant


