
 
 

      
UCHWAŁA NR 1335/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 25 LISTOPADA 2011 ROKU 

 
 
 
 
 
w sprawie:  udzielenia pełnomocnictwa do brania udziału w imieniu  Województwa 
Wielkopolskiego w głosowaniach pisemnych dotyczących przyznania premii 
miesięcznych Prezesowi i Członkowi Zarządu spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica 
sp. z o.o.   
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa  (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),  
w związku z art. 227 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2000 Nr 94, poz.1037 
z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa  
Wielkopolskiego  do  brania udziału w imieniu  Województwa Wielkopolskiego 
w głosowaniach pisemnych dotyczących przyznania premii miesięcznych 
Prezesowi i Członkowi Zarządu spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica sp. z 
o.o.   

2. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do wyrażenia zgody na głosowania 
pisemne w zakresie wskazanym w ust.1. 

 
 

§ 2 
 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 1335/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 25 LISTOPADA 2011 ROKU 
 

 
w sprawie:  udzielenia pełnomocnictwa do brania udziału w imieniu  Województwa 
Wielkopolskiego w głosowaniach pisemnych dotyczących przyznania premii 
miesięcznych Prezesowi i Członkowi Zarządu spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica 
sp. z o.o.   
 
 
 
 

Spółka Port Lotniczy Poznań-Ławica spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie jest 

wspólnikiem, a co za tym idzie posiada decydujący głos w sprawach osobowych  

i majątkowych spółki, zgodnie z postanowieniami k.s.h. Celem wykonania 

przysługujących samorządowi Województwa Wielkopolskiego kompetencji 

niezbędnym jest umocowanie przedstawiciela Województwa Wielkopolskiego 

 do brania udziału w imieniu  Województwa Wielkopolskiego w głosowaniach 

pisemnych dotyczących przyznania premii miesięcznych Prezesowi i Członkowi 

Zarządu spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica sp. z o.o.   

Możliwość głosowania pisemnego przewiduje uchwała nr 23 Zwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o.  z dnia 11 

czerwca 2010 roku. 

 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 


