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Załącznik nr 2
do protokołu z obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Towarzystwa

Budownictwa §połecznego w Gostyninie §połka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gostyninie z dnia 11 stycznia 2019 r,

Uchwała nr 3l1l2glg

Nadzwycza|nego Zgromadzenia Wspólników

M iejskiego Towa rzystwa B ud ownictwa Społeczne g o w Gostyn in ie

§półka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie

z dnia {1 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr il5/2017 z dnia 22 maja 2a17 r,

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie (zwanej dalej §półką)

- uchwala, co następuje:

W uchwale nr 2lL§afi Nadzwyczajn"n" an::rdzenia Wspólnikow Miejskiego Towarzystwa

Budownictwa §połecznego w Gostyninie Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Gostyninie z dnia 22 maja 2O17 r, w sprawie wynagrodzenia Członków Zarządu zmienia się § 3 ust.

1 w ten sposób, że zamiast dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

,Część stała wynagradzania (wynagrodzenie padstawowe) Prezesa Zarządu Spólki wynosi

miesięcznie brutto kwotę równą 2,5 - kratności (dwuipółkrotnoścl podsfawy wymiaru, a której

mowa w ań. 1 ust. 3 pkt 11 tJstawy ".

§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej §półki.

§3
Uńwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2019 r,
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Załączniknr2
do protokołu z obrad Nadzwyczajnego Zgromadąenia Wspólników Miejskiąo Towarzystwa

Budownictwa §połecznego w Gostyninie §półka z o3raniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gostyninie, z dnia 16 maja 2019 r.

Uchwała nr 1I§I2819

NadzwyczaJnego Zgromadeenia Wspólników
M leJsltiego Towa Ęystwa Budownictwa §połeczn eg o w Gos§ln inie
§półka z ogranicńną odpouriedzialnością z siedzibą w Gostyninie

z dnia {§ maja 20{9 r,

w sprawie vryłnagrodzeń człanków arBanów Społkiw roku 2018

Nadzwyczajne Zgrarnadzenie Wspólnikółv Miejskiego Towareystwa Budownictwę Społecznąo
w Go*tyninie,Spółka z ograniczoną odpowiedziatnością z siedzibą w Gostyninie (z,wanej dalej §pólką)
- uohwalą,co następuje:

§1
1, Ustala sĘ, ż część stała (wynagrgdzenie podstawowe) Prezesa Zarządu §połki w roku !018

wynosiło miesięcznle lwotę brutto równą Z-krotności (dwukrotności) przećiętnego
miesięcznego wynag1.odzenlą w §ektorze przedsiębiors$,v baz wypłat nagród z zysku
wczwańym kwańale rgku 2a17,

2. Ustata siĘ, iż w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorcłej pĘy§ługiw§ło rniesięczne
wynagrodzenie.brutto uu kwocie równej 51 %, przeciętnego miesięcznego wnagrodzenia
w sektorze przedsiębiorsfuy bez wypłat nagród z zy§ku w czwartym kwartale roku 20'17,
powiększone - w przypadku Pzewodniceącego Rady Nadzorczej - o dodatek z tytułu
sprawowaneJ funkcji w wysokości4 % przeciętnego miesięczn§go wynagrodzęnia w sektoree
przedsiębiorstw bez yvypłat nagród z zysku w czwartym kwa,rtą}e roku 2017.

§2
Uchwała wchodziw źycie z dniem podjęcia, ze skutkiern od dnia 01 stilcznia 201B r,,
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