
Uchwała Nr 6/2022  

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z dnia 14 kwietnia 2022 roku  

 

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeo członków Rady Nadzorczej. 
 

Działając na podstawie art. 222 ¹ § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 

9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeo osób kierujących niektórymi spółkami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 38 pkt 3 Aktu Założycielskiego, Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa się w wysokości nieprzekraczającej 

iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 

o zasadach kształtowania wynagrodzeo osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 0,5. 

2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości brutto: 

a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 790,00 zł (słownie złotych: siedemset 

dziewięddziesiąt 00/100),  

b) dla członka Rady Nadzorczej – 680,00 zł (słownie złotych: sześdset osiemdziesiąt 00/100).  

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na 

liczbę zwołanych posiedzeo. 

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny 

na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeo, a nieobecnośd nie została usprawiedliwiona. 

O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na 

posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 8/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania 

wynagrodzeo członków Rady Nadzorczej Spółki. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Za podjęciem uchwały oddano 58 600 głosów, tj. 100 % głosów. 
 

 

 

 

 

        Naczelnik 

Wydziału Gospodarowania Mieniem  Prezydent Miasta Kalisza 

                    /…/                                                                                                              /…/ 

            Iwona Kasprzak                                                                                    Krystian Kinastowski   

  

 Protokolant              Przewodniczący Zgromadzenia 

 



Uchwała Nr 5/2022  

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  

Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z dnia 31 marca 2022 roku  

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeo członków Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 222 ¹ § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 

9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeo osób kierujących niektórymi spółkami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 38 ust. 2 pkt 2 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników  uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa się w wysokości nieprzekraczającej 

iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.  

o zasadach kształtowania wynagrodzeo osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 0,75. 

2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości brutto: 

a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2 600,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześdset 

00/100),  

b) dla członka Rady Nadzorczej – 1 925,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewiędset        

dwadzieścia pięd 00/100).  

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na 

liczbę zwołanych posiedzeo. 

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny  

na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeo, a nieobecnośd nie została usprawiedliwiona. 

O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na 

posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 

§ 2 

Traci moc Uchwała nr 3/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Kaliskie 

Linie Autobusowe Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zasad 

kształtowania wynagrodzeo członków Rady Nadzorczej Spółki. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Za podjęciem uchwały oddano 30 975 głosów, tj. 100%. 

 

 

 

 

        Naczelnik 

Wydziału Gospodarowania Mieniem  Prezydent Miasta Kalisza 

                    /…/                                                                                                              /…/ 

            Iwona Kasprzak                                                                                    Krystian Kinastowski   

  

 Protokolant              Przewodniczący Zgromadzenia 

 

 



Uchwała nr 10/2022  

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  

Miejski Klub Sportowy Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu  

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeo członków Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 222 ¹ § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 

9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeo osób kierujących niektórymi spółkami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 13 pkt 10 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników  uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa się w wysokości nieprzekraczającej 

iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 

o zasadach kształtowania wynagrodzeo osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 0,5. 

2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości brutto: 

a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1 700,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc    

siedemset  00/100),  

b) dla członka Rady Nadzorczej – 1 130,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto trzydzieści    

00/100).  

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na 

liczbę zwołanych posiedzeo. 

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny 

na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeo, a nieobecnośd nie została usprawiedliwiona.  

O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na 

posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 9/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejski Klub Sportowy 

Kalisz Sp. z o.o. z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeo członków Rady 

Nadzorczej Spółki. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Za podjęciem uchwały oddano 3 600 głosów, tj. 100%.  

 

 
 

 

        Naczelnik 

Wydziału Gospodarowania Mieniem                                                        Prezydent Miasta Kalisza 

                    /…/                                                                                                              /…/ 

          Iwona Kasprzak                                                                                    Krystian Kinastowski   

  

 Protokolant       Przewodniczący Zgromadzenia 

 
 



Uchwała nr 9/2022  

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

spółki „AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z dnia 31 marca 2022 roku  

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeo członków Rady Nadzorczej Spółki 

 

Działając na podstawie art. 222 ¹ § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 

9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeo osób kierujących niektórymi spółkami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 15 pkt 9 Aktu Założycielskiego Spółki (tekst jednolity 

załącznik do uchwały Nr 14/2022 Zarządu Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu z dnia 10 

marca 2022 r.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa się w wysokości nieprzekraczającej 

iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 

o zasadach kształtowania wynagrodzeo osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 

0,75. 

2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości brutto: 

a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej: – 2 260,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 

dwieście sześddziesiąt 00/100),  

b) dla członka Rady Nadzorczej:  – 1 700,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset 

00/100). 

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na 

liczbę zwołanych posiedzeo. 

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny 

na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeo, a nieobecnośd nie została usprawiedliwiona. 

O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na 

posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 
 

§ 2 

Traci moc Uchwała nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „AQUAPARK KALISZ” 

sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeo członków Rady 

Nadzorczej Spółki. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Za podjęciem uchwały oddano 46 461 głosów, tj. 100%. 

 

        Naczelnik 

Wydziału Gospodarowania Mieniem                                                             Prezydent Miasta Kalisza 

                    /…/                                                                                                              /…/ 

           Iwona Kasprzak                                                                                    Krystian Kinastowski   

  

   Protokolant              Przewodniczący Zgromadzenia 



Uchwała Nr 3/2022  

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  

z dnia 14 kwietnia 2022 roku  

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeo członków Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 222 ¹ § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 

9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeo osób kierujących niektórymi spółkami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 24 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  

uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa się w wysokości nieprzekraczającej 

iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 

o zasadach kształtowania wynagrodzeo osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 1. 

2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości brutto: 

a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2 830,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 

osiemset trzydzieści 00/100),  

b) dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej – 2 260,00 zł 

(słownie złotych: dwa tysiące dwieście sześddziesiąt 00/100),  

c) dla członka Rady Nadzorczej – 1 980,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewiędset 

osiemdziesiąt 00/100).  

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na 

liczbę zwołanych posiedzeo. 

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny 

na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeo, a nieobecnośd nie została usprawiedliwiona. 

O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na 

posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zasad 

kształtowania wynagrodzeo członków Rady Nadzorczej Spółki. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.  

 

Za podjęciem uchwały oddano 117 720 głosów, tj. 100%. 

 
 
        Naczelnik 

Wydziału Gospodarowania Mieniem                                                          Prezydent Miasta Kalisza 

                    /…/                                                                                                              /…/ 

           Iwona Kasprzak                                                                                    Krystian Kinastowski   

  

  Protokolant       Przewodniczący Zgromadzenia 

 

 



Uchwała Nr 4/2022  

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu  

z dnia 4 kwietnia 2022 roku  

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeo członków Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 222 ¹ § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeo osób kierujących niektórymi 

spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, 

co następuje:  

§ 1 

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa się w wysokości 

nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy  

z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeo osób kierujących niektórymi 

spółkami oraz mnożnika 0,75. 

2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości brutto: 

a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1 700,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 

siedemset 00/100),  

b) dla członka Rady Nadzorczej – 1 130,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto 

trzydzieści 00/100).  

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez  

względu na liczbę zwołanych posiedzeo. 

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był 

obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeo, a nieobecnośd nie została 

usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady 

Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 

§ 2 

Traci moc Uchwała nr 9/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Kaliskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”  

w Kaliszu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeo Członków Rady 

Nadzorczej Spółki „Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością” w Kaliszu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Za podjęciem uchwały oddano 48 569 głosów, tj. 100%. 

 

 

                  Naczelnik 

Wydziału Gospodarowania Mieniem  Prezydent Miasta Kalisza 

                    /…/                                                                                                              /…/ 

          Iwona Kasprzak                                                                                          Krystian Kinastowski   

  

 Protokolant              Przewodniczący Zgromadzenia 

 


