STAROSTA OTWOCKI
s.os.r.6343.5.20 I s.MW

Otwock, dnia 5 puldziemika2015 r.

DECYZI A Nr 342 12015
Na podstawie art. 165 ust. 3 i 4 ustawy

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.tJ.22015 r.,
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kode)ks postgpowania
administracyjnego (D2.. IJ. z 2013 r. poy.267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przewodnicz4qego

poz. 469) oraz zgodnie

Zatz4du Sp6lki Wodnej Wi4zowna KoScielna zls ul. Stokrotki 3, 0,-462 Wiazowna

1. Zafryierdzam statut Sp6lki Wodnej Wi4zowna
Czlonk6w Zalo2ycieli nr 212015/WZ
decyzji.

2. Z

z

KoScielna pnyje$ uchwal4 Walnego Zgromadzenia
dnia 14 wrzesnia 2015 r., stanowi4cy zal4cznik do niniejszej

chwil4 uprawomocnienia sig niniejszej decyzji Sp6lka Wodna Wi4zowna Ko6cielna uzyskuje

osobowo66 prawn4.

3.

Zarz4d sp6lki wodnej zobowi4zany jest do zgloszeniautworzenia sp6tki w celu wpisania do katastru
wodnego, w terminie 30 dni od dnia nabycia przez sp6lkg osobowosci prawnej.

Uzasadnienie
W dniu 24 wrzefinia 2015 r. Przewodnicz4cy Zarz4du Sp6tki Wodnej Wi4zowna Kosciolna
przedloLyl do tutejszego organu dokumenty w sprawie powolania ww. Sp6lki Wodnej. Zal4czono m.in.
uchwalg Walnego Zgromadzenia nr ll2}lslWz w sprawie powolania Sp6lki Wodnej' Wi4zowna
KoScielna, nr 2l20l5lWZ w sprawie uchwalenia statutu Sp6lki Wodnej Wi4lowna KoScielna wraz ze
statutem, map4 i opisem okreslaj4cym teren dzialania i wykazem czlonk6w sp6lki, nr 3l20l5lWZ
w sprawie powolania Zaru4du Sp6lki Wodnej Wi4zowna KoScielna, nr 4/2015/WZ w sprawie powolania
Komisji Rewizyjnej Sp6lki Wodnej Wi4zowna KoScielna, nr 5/20l5lWZ w sprawie ustalenia skladki
czlonkowskiej Sp6lki Wodnej Wi4zowna KoScielna.
Zgodnie z art. 164 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.tJ.22015 r., poz. 469)
sp6lki wodne moga by6 tworzone w szczeg6lnoSci do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji
utz}dzeh sfuZ4cych m.in. do melioracji wodnych, ochrony przed po*odri4, ochrony w6i przed
zanieczyszczeniami oraz prowadzenia racjonahlj gospodarki na terenach r-Llioro*unych. Zgodnie
z zapisami statutu, Sp6lka Wodna Wi4zowna KoScielna tworzona jest celem realizacji *y1;j okreSl-onych
zadan. Z uwagi na to, 2e przedlohony statut przedmiotowej Sp6tki Wodnej odpo*iuda *y-ogoprzepis6w prawa, w mySl art. 165 ust. 3 ustawy Prawo wodne, Starosta Otwocki, jako starosta wlaSc-iwy
miejscowo dla siedziby danej sp6lki wodnej zatwierdza statut sp6lki w drodze decyzji. Z chwil4
uprawomocnienia sig niniejszej decyzji Sp6lka Wodna Wi4zowna Ko5cielna uzyskuje osobowoS6
prawn4. Zarz4d sp6lki wodnej, zgodnie z art. 167 ustawy Prqwo wodne z$asza utworienie sp6lki w celu
wpisania do katastru wodnego, w terminie 30 dni od dnia nabycia prt", tf6lkg osobowo5ci piawnej.
zgodnie z ustaw4 z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. rJ. z 2015 ,. poi. ltzy
niniejsza decyzjapodlega oplacie skarbowej w wysokoSci i0,00 zl.
W tym stanie rzeczy naleLalo orzec jakw sentencji.

Pouc zenie
poSrednictwem Starosty Otwockiego do
inie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Otrzymuj4:

l)
2)

Sp6lka Wodna Wi4zowna Ko6ci
ul. Stokrotki 3, 05-462 Wi4zowna
S.OS.L

-

a/a

Sponqdzita: Marto. Werenko

- Gl6wny specjalista
Wydzia! Ochrony Srodowiska Stqrostwa powiatowepo w Otwocku
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Starostwa Powiatowego w Otwocku
05402 Otwock, ul. Komunard6w l0
tel. (22) 788- I 5-34, fax (22) 7 7 8- | 3 -02
e-mai l: srodowisko@oowiat-otwocki.ol

Przyjgty przez Walne Zgromadzenie Czlonk6w
Zalo\cieli Sp6lki Wodnej Wi4zowna
KoScielna w dniu

l4 wrzednia

2015 r.

WAT

ROZDZIAN,I
PRZEPISY OGOLNE

s1

'
2'
l

Sp6lka nosi nazwg Sp6tka wodna
wi4zowna Koscielna w dalszej czgdci
statutu zwanasp6tka.
Dzialalnos6 sp6lki oparta jest na
mocy ustawy zdniar8 lipca 2001
rok prawo wodne -dzial vII.
3. Siedzib4 sp6tkijest: ul. Stokrotki 3,05_462 Wi4zowna
Terenem dzialaniasp6lkijest fragment
obrgbu solectwa wi4zowna Kojcielna
oraz row R-3g
polozony na gruntach geodezyinych
Emowa, zgodnie z mapq grafrczn4stanowi4c4
zar4cznik
Nr.2 do Statutu oraz opisem do zal4cznika
NR. 2

4'

5. Sp6lka utworzona zostalana czas nieokre$lony.
6. Wykazczlonk6w sp6lki zawierazalqczniknr I do
7.

l.

$2
Sp6lka jest form4 organizacyjn
4, zrzeszaj4c4 osoby frzycznei prawne zainteresowane

osi4gnigciem cel6w wymienionych
w statucie
2

statutu.

Nadz6r i kontrolg nad dzialalnoSci4
sp6tki sprawuje starosta,

.

osobowo66 prawna Sp6lka nabywa
w dniu uprawomocnienia

sig decyzjistarosty

o zatwierdzeniu

statutu.
3.

Sp6lka podlega zarejestrowaniu
w katastrze wodnym,

4.

sp6lka w sprawach zwi4zanych z jej
dziatahrosci4 ma prawo do korzystan
ia z pieczgciurzgdowej o

tredci:

SPOLKA WODNA

wr4zowNA

KOSCTELNA

Ul. Stokotkj3 05-462 Wi4zowna
Regon

l.
2.

..

$3
Sp6lka odpowiada za swoje zobowi4zania
catym maj4tkiem.
Sp6lka nie odpowia da za zobowi4zaniaswoich

czlonk6w, a czlonkowie nie odpowiadajq

zobowi4zania sp6lki.
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ROZDZIALIT
CELE SpOr.KI I SRODKI DO ICH OSIAGNTECIA

s4
Sp<ilkajest samorz4dn4 organizaci4, kt6rej celem i zadaniamijest:

1.
2.
3.
4.
5.

Wykonywanie, utrzymywanie i eksploatacja urz4dzeri wodnych.
Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenie

jej

dzialania.

Udzielanie czlonkom pomocy w racjonalnym wykorzystaniu gruntow zmeliorowanych.
Propagowanie prawidlowego wykorzystania grunt6w zmeliorowanych.
Ochrona przed powodzi4 teren6w objgtych dzialaniem,

$s
Sptitka osi4ga swoje cele poprzez:

1.

Wykonywanie nowych oraz modernizacjE i konserwacjg istniej4cych urz4dzen wodnych we
wlasnym zakresie lub zlecenie rob6t innym jednostkom gospodarczym.

2.

Przygotowywanie Iub opracowanie inwestycji melioracyjnych, ochrony przed powodzi4 iochrony
wod przed zanieczy szczeniami.

3'
4.

wsp6lpraca

z

jednostkami administracji paristwowej i samorz4dowej,

Prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej zktorej zyski przeznaczone s4 na cele statutowe,

$6
Srodkami do osi4gnigcia cel6w s4:

1.
2

'

Skladki pienigZne i inne 6wiadczenia czlonk6w sp6lki.
Swiadczenia innych os6b prawn ych

i

fizycznych korzystaj 4cych

z urz4dzeiwodnych lub

dzialalno6ci sp6tki ponoszone na zasadzie ugody lub okreSlon e decyzj1 starosty.

3.
4.
5.
6.

Dochody z maj4tku sp6lki.

Zyski z dzialalno6ci gospodarczej prowadzonej przezspolkg.
Pomoc udzielana przez pafstwo i jednostki samorz4du terytorialnego,

Darowizny i dotacje innych os6b prawnych i fizycznych.

$7
Sp6'tka moie przyst4pii do zwi4zku sp6lek wodnych w celu powierzenia swoich zadanw caioSci lub
czgSci na zasadach okre(lonych w statucie.
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ROZDZLAI ItT
ZASADY USTALANIA SKLADEK I INNYCH SWIADCZEN NA
RZECZ SPOI,KI

$8
l.

Sktadki pienigzne i inne $wiad czeniaczlonk6w sp6lki ustalane s4 w wysokosci
niezbgdnej do wykonan ia zadah,

2.

Wysokos6 skladek i Swiadczeri jest proporcjonalna do korzySci odnoszonych

w

zwi4zku z

dzialalno6ci4 sp6lki.
J.

Kwoty skladek, terminy platnoSci orazzakres iwarunkiwykonania innych
Swiadczefi, dla
poszczeg6lnych czlonk6w sp6rki
w znacza war ne zgr omadzenie.

4.

Sci4ganie sk{adek czlonkowskich nale2y do zarz4du.

l.

Nie oplaconaw Wznaczonym terminie skladka czlonkowska podlega egzekucji
w trybie egzekucji

$e
nalezno5ci podatkowych wraz z naliczonymi odsetkami.
2.

Na wniosek czlonka skladka pienig2na moze by6 zamieniona na odpowiadaj4ce

jej 6wiadczenie

rzeczowe.
3.

Nie wykonane w terminie Swiadczenie rzeczowe
wznaczonedla czlonka sp6tki wykonywane jest
na j ego

4.

kosrt przez sp6lk9 decyzj4 zarz4du.

W uzasadnionych przypadkach i na wniosek czlonka sp6lki walne zgromadzenie
moze umorzy6
Wznaazon4 skladkg lub odst4pii od jej naliczenia.

$10
Swiadczenia os6b nie bgd4cych czlonkami sp6lki o kt6rych mowa jest

w $ 6 p. 2 egzekwowane

sA na

podstawie ugody stron lub decyzji starosty wydanej na wniosek spolki.

R)ZDZIAT,IV CZLONKOWIE SPOLKI ICH PRAWA I

oBowr4zKr

$11

l'

Czlonkami sp6tki mog4 byi osoby frzyczne i prawne korzystaj4ce zurz4dzeieksploatowanych
przez sp6lkg lub zainteresowane

jej dzialalnosci4 w inny

spos6b.

2.

W szczeg6lnoSci czlonkami powinni byi wla6ciciele grunt6w polozonych
w solectwie Wiazowna
KoScielna.

a

l

Nastgpca prawny czlonka wstgpuje w jego prawa i obowi4zki.

4.

Przyjgcie do sp6lkijak

i wyst4pienie

na wniosek zainteresowanego nastgpuje

w drodze uchwaly

zarz4du sp6lki.
5

Na wniosek zan}du sp6lki lub zainteresowanego zakladu starosta
w drodze decyzji moze wlqczy1
do sp6tki osobg (zaklad), jeZeli jest to uzasadnione celami dla kt6rych

sp6lka zostalautworzona.

6

zarz4d sp6lki moze

w trybie uchwaly

wyl4czy6 ze sp6lki czLonka, kt6ry

nie

przestrzega

postanowieri statutu' w szczeg6lnoSci zalega z oplat4skladek,
dzialana szkodg sp6lki, lub w spos6b

rozmy5lny utrudn ia dzialanie statutowe.

s12
Sp6lka prowadzi ewidencjg swoich czlonk6w. Dane osobowe nie podlegaj4
ujawnieniu wobec os6b
trzecich.

$13
Czlonek sp6lki ma prawo do:

1'

Czynnego

i

biernego prawa wyborczego do wladz sp6lki bezposrednio lub posre dnio przez

wybranych delegat6w na walne zgromadzenie.

2.
3.
4.
5'

Uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia.

Kor4rstania z maszyn i wz4dzeh sp6lki na zasadach okreslonych przez zarz4d.
Korzystania z informacji i porad obigtych dzialalnosci4 sp6lki.

odwolania sig

od decyzji

zarz4du

do walnego

zgromadzema

-

odwolanie nie wstrzymuie

wykonan ia obowi 4zk6w wyn i kaj 4cyc h z tej decy zji.

6'

Zglaszania wniosk6w

i podejmowania dzialai

zmierzaj4cych do usprawniania pracy

cel6w sp6lki.

$14
Czlonek sp6lki obowi4zany jest do:

l.
2.

Stosowania sig do postanowieri statutu oraz uchwal i poleceri wladzsp6lki.

wypelniania obowi4zk6w wynikai4cych z wyboru wradzsp6lki.

WYPZTAL OCHRONY
SRODOWISKA

Starostwa Porviatorvego rv Otwocku
05402 Otwock, ul. Komunard6w l0
tel. Q2
e-mail:

w

realizacji

a

J

Terminowego oplacania skladek oraz wykonywania innych Swiadczeri wyznaczanycl"t przez
wladze sp6lki.

4

Umo2liwienia wej6cia na sw6j grunt w celu wykonania prac mieszcz4cych sig w przyjgtych
zadaniach sp6tki bez prawa do odszkodowania.

Udostgpniania swoich danych osobowych orazzgraszania ich zmian.
6

Udostgpniania dokument6w

o

zglaszanie dokonywanych zmian

posiadanych zmeliorowanych gruntach rolnych i

w ich wlasnoSci badz uzytkowaniu.

$ls
t.

Czlonek sp6lki zobowi4zanyjest do nieodplatnego naprawienia szk6d powstatych z jegowiny w
urz4dzeniach lub mieniu sp6tki,

a

z

W wypadku nie wykonania naprawy w Wznaczonych terminie przepis 9 ust. 3 stosuje sig
$
odpowiednio.

ROZDZTAI.V
ORGAI{Y SPOI,KI

$16
Organami sp6lki s4:

1.
2.
3.

Walne zgromadzenie czlonk6w.
Zarz4d.

Komisja rewizyjna.

s17

l.
2.
3.

Walne zgtomadzenie sktada sig z wszystkich cz{onk6w gdy ich liczba nie przekracza 100 os6b.
Kazdemu czlonkowi sp6lki przysluguje jeden glos.
Przy liczbie czlonk6w sp6lki wynosz4cej ponad 100 os6b walne zgromadzenie czlonk6w zastgpuje
sig walnym zgromadzeniem delegat6w

w liczbie co najmniej l0 os6b.

4.

Jeden delegatmohe reprezentowai nie wigcej

5.

Delegaci wybierani sqprzez czlonk6w sp6lki w solectwie wi4zowna Ko6cielna.

6.

Czlonkowie sp6tki wybieraj4 delegat6w na okres pigciu lat z prawem odwolania w czasie trwania

nit20-u czlonk6w.

kadencji i wyborem innych.

wY!]7,t.{{- ocFiRoNY
Sailp+'r.a,'Ls
Starostwa Po'*iiato-;*go t"' Clhvocku
05402 Or*vtck, ui. Kcsn':r.iaidbw l0

1.

Na walnym zgromadzeniu kahdy delegat posiada jeden
glos.

(t.

()

czlonkowie sp6tki nie bgd4cy delegatami, a uczestnicz4cy
w walnych zgromad zeniachdelesat6w
nie majq czynnego i biernego prawa glosu.

1.

waf ne zgromadzenie zwolywan e jest przez zarz*dco
najmniej raz w roku.

2.

zarz4d obowi4zany jest zwolai walne zgromadzeme
na pisemny wniosek komisji rewizyjnej,
fub delegat6w oraz na wniosek starosty,

al

wniosek o kt6rym mowa w ust' 2 powinien zawieral
uzasadnione potrzeby oraz proponowany

$18

porz4dek obrad.

$le
|

'

zawiadomienie o walnym zgromadzeniu sp6lki winno
zawiera|proponowan

y

porz4dekobracl oraz

informacje o terminie i miejscu obrad.
2.

Zawiadomienie rozsyla sig do wszystkich czlonk6w
lub delegat6w na dwa tygodnie przed
planowanym terminem walnego zgromadzenia.

J

Do

uczestnictwa

w walnym

zgromadzeniu, zarzqd moke zaprosii przedstawicieli
instS4ucji

wsp6lpracuj qcych ze sp6tk4 lub udzielaj4cych

jej

pomocy. U czestnicz1cy przedstawiciele maia

fylko glos doradczy.

s20
Do

'
2.
3'
4'
5'
6'
7'
l

8.

waf nego zgromadzenia naleLry:

Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdafi
oraz udzieranie zarz4dowi absolutorium.
Wyb6r oraz odwolanie czlonk6w zarz1du i komisji rewizyjnej.

Uchwalanie statutu sp6rki iwprowadzanie zmian w statucie.
Podejmowanie uchwal w sprawie pol4czeniasp6lki
zinn4sp6lk4 wodn4lub

jej

podzialu.

Podjgcie uchwal w sprawie rozwi4zaniasp6iki oraz powolanie
likwidatora.
Podjgcie uchwaly w sprawie prryst4pienia sp6lki
do zwi4zkusp6lek wodnych

ijej

wyst4pienia.

Uchwalanie plan6w praay oraz budzetu sp6lki wraz
z upowaznieniem zarzrydu do zaci*gania
poLryczek lub kredyt6w w imieniu sp6tki do
ustaronej waltosci.
uchwalanie wysokoSci skladek

i innych swiadczei na

rzeczsp6rki.

wYllzlAL ocF!R{}l\Y
5g.c*c:vrilsl<q-

Starostrva Pc *r iator'; r: 9'r v,' Otwcclo
05402 Otq'cck, ul. Ficrnui-rard6w l0
02
tel.

(22
e-mail:

*1

9.

Zalwierdzanie ostatecznych rachunk6w i sprawozdai likwidatora sp6lki.

10. Podjgcie uchwal o przeznaczeniu pozostalego mienia po rozwi1zaniu sp6tki,
11. Podejmowanie uchwal w sprawach przedstawionychprzezzarz4d i komisjg rewizyjn4.

$21

1.
2.
3.

Walne zgromadzenie wybiera przewodnicz4cego obrad, kt6ry powotuje sekretarza.
Protok6l uchwaly i inne dokumenty walnego zgromadzenia podpisuje przewodnicz4cy i sekretarz.

Uchwaty walnego zgromadzenia zapadaj4 nwykl4 wigkszoSci4 glos6w bez wzglEdu na liczbg
obecnych czlonk6w (delegat6w), z wyj4tkiem uchwal w sprawach okre6lonych w $20 p. 3,4,5 kt6re
zapadaj4 wigkszoSci4 213 g)osow przy obecnoSci co najmniej potowy liczby czlonk6w (delegat6w).

4.

Glosowanie nad uchwalami odbywa sig

w

spos6b

jawny, chyba ze czlonkowie

(delegaci)

postanowi4 inaczej.

s22
Zarz4d sp6tkijest organem wykonawczym sp6{ki, kieruje dzialalnoSci4 sp6tki, zarz4dza jej maj4tkiem
reprezentuje

i

ja na zewn4tz. Zarz4d sk{ada sig z 3 - 5 os6b:

1. Przewodnicz4cy zarz4du

2.

Wiceprzewodnicz4cy

3.

Sekretarz

4.

Czlonkowie

$23
1

.

Zarz4d sp6lki wybierany jest z po$r6d czlonk6w sp6lki przez walne zgromadzenie na okres pigciu
lat.

2,
3.
4.

Zarzyd konst;rtuuje sig na swym pierwszym posiedzeniu.

Nie udzielenie zarz4dowi absolutorium jest r6wnomaczne z jego odwotaniem.
W przypadku zmniejszenia sig liczby czlonk6w zarz4du o 50

Yo skladu osobowego, zarz4d

sp6tki

zobowi4zany jest w terminie 3 miesigcy do zwolania nadzwyczajnego walnego zgtomadzenia w
celu dokonania wybor6w uzupetniaj 4cych.

$24

5'

Posiedzenie zarz}du zwoluje

i

prowadzi przewodnicz4cy lub wiceprzewodnicz4cy poprzez

zawiadomienie czlonk6w zarz4du o terminie, miejscu i przedmiocie obrad,

6'

Uchwaty zapadaj4 zwyktq wigkszoSci4 glos6w, Przy r6wnej liczbie glos6w

- decyduje glos

przewodn icz4ce go pos ie dzenia.
7

' Z posiedzenia zarz4du sporz4dzany jest protok6l, kt6ry podpisuje

sekretarz

i

przewodnicz4cy

posiedzenia.

8.

W posiedzeniu zarzqdu mog4 uczestnic4t6 z glosem doradczym zaproszeni czlonkowie
komisii
rewizyjnej lub inni go6cie.

$2s
Do skladania oSwiadczeri w imieniu sp6tki upowaznieni
l

'

s4:

Przewodnicz4cy zarz}du w zwyklych sprawach zwiqzanych zrealizacj4planu
finansowego i planu
pracy sp6lki.

2'

Co najmniej 2 czlonkow zarz4du w tym przewodnicz4cy lub wiceprzewo dnicz4cy w
sprawach
dotycz4cych: nabywania, zbywania lub obci4zania sp6lki, zadlu2ania sp6lki, nabywania

lub

zbywania ruchomo6ci oraz zawierania innych um6w o warlo6ci przekraczaj4cej
2l%planowanych

przychod6w sp6lki w danym roku.

$26
Do zakresu dzialania zarz1du naleLry w szczeg6lnoSci:

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9'

Prowadzenie rachunkowo6ci sp6lki.
Prowadzenie ewidencji sp6tki.

Przygotowywanie material6w na walne zgromadzenie.
Skladanie walnemu zgromadzeniu sprawozdari i projekt6w planu pracy i planu finansowego.

Naliczanie i egzekwowanie skladek i innych swiadczeri narzeezsp6lki.
Zawieranie

i rozwi1zywanie um6w o praca.

Zawieranie um6w na wykonie rob6t.

Kontrola wykonywanych rob6t i odbi6r.

Wykonywanie innych czynno(ci wynikaj4cych

z

zadart

i

statutu sp6lki

i

nie zastrzezonych dla

innych organ6w sp6lki.
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10. zan4d sp6lki zwolany jestprzezprzewodnicz4cego w miarg potrzeby.
1

I

.

W okresie migdzy posiedzeniami sp6tkg reprezentuje przewodnicz
4cy zarz4du. Ze swoich decyzji

i

dziatafi sklada sprawozdanie zarz4dowi na najbli2szym jego posiedzeniu.

12. Dla waznodci uchwal

zarz4du wymagana jest obecno6i co najmniej potowy jego czlonk6w w tym

przewodnicz4cego lub wiceprzewodnicz4cego.

13' W

6ci5le okreSlonych sprawach

iw

ramach swoich uprawniefi zarz4d sp6lki moze ustanowi6

pelnomocnika.

$28

1.
2.

Komisja rewiryjna konholuje dzialalno$d sp6lki.
Komisjg rewiryjn4 wybiera walne zgromadzenie na okres pigciu lat w liczbie co najmniej trzech
czlonk6w.

3.

Czlonkowie komisji rewiryjnej wybieraj4 poSr6d siebie

przewodnicz4cego,

wiceprzewodnicz4cego i sekretarza

4.
5'

Przepisy 923 pt.l,2, g 24 odnosz4 sig odpowiednio do komisji rewiryinej.

czlonkowie zarz4du nie mog4 wchodzi6 w sklad komisjirewizyjnej.

s2e
Do zadart komisji rewizyjnej naleLry:

1.
2.
'
4.
3

Kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona co najmniej na koniec roku.
Kontrola stanu technicmego urz4dzei imajqtku sp6tki.
Sprawdzenie sprawozdania finansowego przygotowanego przez zarz4dna walne zgromadzenie.

Przedstawienie wynik6w kontroli

w formie

sprawozdania walnemu zgromadzeniu wraz z

wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium zarzadowi.

$30

l. Komisja rewizyjna

moZe na koszt sp6lki powola6 bieglego dla sprawdzenia dzialalno6ci finansowej i

gospodarczej spolki, jeZeli prowa dzenie tej dzialalno6ci budzi

jej w4tpliwoSci.
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2.

Wynagrodzenie powolanego bieglego ustalane jest w umowie zzarz4demsp6tki.

ROZDZLAT,

VI MAJATEK I GOSPODARKA

FINANSOWA SPOI-KI

s3t
Do dochod6w sp6tki zaliczasig:

l.
2.
3.

Skladki czlonkowskie i wartosci innych swiadczeri czlonk6w.
Dotacje.
lnne dochody.

$32
Do koszt6w sp6lki zalicza sig:

1.
2.
3'

Koszty wynikle z wykonywania zadaf wyszczeg6lnionych w 4.
$
Koszty obslugi administracyjnej.
Diety, ekwiwalent, nagrody dlazarz4du sp6lki i komisjirewizyjnej.

$33
Srodki pienigzne mog4

byi przechowyw ane wyl4cznie na rachunku bankowym

sp6tki. Wptaty

got6wkowe winny by6 odprowadzane na rachunek sp6lki. Wydatki got6wkowe mog4 by6 realizowane

tylko w uzasadnionych przypadkachze srodk6w pobranych z rachunku sp6tki.

$34
Sp6tka prowadzi gospodarkg finansow4 oraz rachunkowoS6 zgodnie

z obowi4zuj4cymi

przepisami

prawa.

$3s
Skladki czlonkowskie za rok kalendarzowy powinny
Term i n pierwszej sklad

ki

byi wplacane do korica

czerwca danego roku.

okre5 | i wa lne zgromadzeni e.

$36

1.

Czlonkom zarz4du ikomisji rewizyjnej pr4,sfuguje:

1)zwrot koszt6w podr6Lry odbyrvanych w sprawach dotycz4cych sp6lki.

WYDZTAL GCHRONY
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rel. (22) i83-15-34, fax (22) 778-13-02
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|I

2) Ekwiwalent za czas przeznaczony na przeglqdy urz4dzeft sp6lki, ustalanie zakresu
konserwacji

i

dokonywanie odbioru wykonanych rob6t wyplacany

w

wysoko6ci

i

ich

formie

ustalonej przez w alne zgromadzenie.

3) Nagrody roczne za szczegolny wklad pracy w dzialalnos6 sp6tki.

2.L|czna suma wyplat, o kt6rych mowa w $ 36 ust I nie moze przekroczy62o/o przychod6w sp6tki
uzyskanych w roku sprawozdawczym.

ROZDZIAL VII
NADZOR I KONTROLA NAD DZIAI,NOSCIA SP6I,KI
s37

l.

Zarz4d sp6tki obowi4zany jest do przedloLenia staroScie uchwal organ6w sp6tki w terminie 7 dni
od dnia ich podjgcia.

2.

Uchwaty organ6w sp6tki sprzeczne z prawem lub statutem s4 niewazne. O niewaznosci uchwal w
calo6ci lub w czgsci orzeka w drodze decyzji starosta w terminie nie dluzszym

ni|30 dni od dnia

dorEczenia uchrvaly,
3

'

Starosta wszczynaj4c postgpowanie

w sprawie stwierdzenia niewa2no6ci uchwah. mo2e

wstr4'ma6 j ej wYkonanie.

4'

Decyzja' o kt6rej mowa w ust. 2 jest ostateczna. Sp6lka, kt6rej uchwala zostala uchylona moze

zwroci( sig do starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu
sp6lce prrysluguje skarga do s4du administracyjnego.

s38

1.

W przypadku powtarzaj4cego sig naruszenia prawa przez zarz4d lub statutu, starosta moze w
drodze decyzli rozttri4zac zarz4d i wyznaczyl osobg pelni4c4 jego obowi4zki.

2.

W terminie 3 miesigcy od dnia, w kt6rym decyzja, o kt6rej mowa w ust.

I

stala sig ostatecm4,

osoba wyznaczonado pelnienia obowi4zk6w zaru4du jestobowi4zana zwoladwalne
zgromadzenie

w celu wybrania nowego zarz4du.

3.

Jezeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarz4du,starosta moze ustanowii
w drodze
decyzji zarz4d komisaryczny na okres nie dluLszy ni2 rok.

\4/YDZI,4.L GCEiFTONY
Sta,ro

s

Sft.GF{il:viiS
P +r.v ail :v..:..j I

iw a

i

v.r i-l irzo

cku

ROZDZIAI, WII
ROZWIAZANIE SPOLKI

$3e
L

Sp6{ka moze byd ro zwi4zanauchwal4 walnego zgromadzenia.

2.

Sp6lka moze by6 rozwiqzana przez starostg w drodze decyzji przy wyst4pieniu
warunk6w o

kt6rych mowaw afi.

l8l

ust. 2 ustawy

zdniarg lipca200r - prawo wodne.

J.

a

Rozwi 4zan ie sp6tki nastgpuj e na drodze postgpowani a I ikwi d acyjnego.

4.

Likwidatorem sp6lki moZe by6 czlonek zaru4du lub osoba powolana uchwal4 walnego
zgromadzenia.

5.

W przypadku rozwi4zania sp6lki na podstawie decyzji o kt6rej mowa w ust. 2,
likwidatora
Wznacza starosta.

$40
zobowi4zanie sp6lki bgd4cej w likwidacji pokrywane s4 z nastgpuj4cej kolejnosci:

L
2.
3.
4.

zobowi4zanie ze stosunku pracy
zobowi4zanie zzakresu danin publicznych
koszty prowadzenia likwidacji
zobowi4zania pozostale

ROZDZIAI,IX
POSTANOWIENIA KONCOWE

s4l
W sprawach nieuregulowanych w statucie maj4 zastosowanie przepisy zawatltez ustawie zdnia
lg lipca
2001 roku - Prawo Wodne.

Niniej szym statut zatwie rdzam

A
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Wi4zowna dnia l4 09 2015

Opis do zaLqcznika NR. 2 do Statutu

Granice dzialarr,a Sp6lki Wodnej Wi4zowna KoScielna obejmuj4 obszar

:

Od ul. Lubelskiej w czgSci p6lnocno-zachodniej (przy moScie zrzekE Mieni4) wzdlu?
granicy obrgbu Wi4zowna KoScielna zwykluczeniem dzialeknalelqcych do rzeki Mienia.
Polnocn4 granic4 dzialki 4518 , ulic4 Duchnowsk4 (dziaLkaNR. Ewid.45l9,orcz387)
Dalej polnocn4 granic4 dziaNki 383 ,do styku z granrcE obrgbu.
Nastgpnie granicq obrgbu od strony p6lnocnej ,wschodniej ,poludniowej oraz zachodntej aL
do rowu melioracyjnego

R

38 znajduj4cego sig na dziilse 54112, nastgpnie obejmuj4c row

R38 poloZony w granicy dzialek 58516 , 5851J , 57614 i 38012 obrgb Em6w w gminie
Wi4zowna.
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