
STAROSTA OTWOCKI
s.os.r.6343 .2.20r s .MW

Otwock, dnia 13 lipca 2015 r.

DECYZJA Nt 232 I2OT5

Napodstawie art. 165 ust.3 i4 ustawy zdnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 22015 r.,
poz. 469) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dniQ 14 czerwca 1960 r. Kodelrs postgpowania
administraryjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Czlonka Zarzqiu Sp6lki
Wodnej Jan6w -Brzezinkaz/s Jan6w 16, 05-480 Karczeiry

1- Zatwierdzam statut Sp6lki Wodnej Jan6w - Brzezlnka przylgty uchwal4 Walnego Zgromadzenia
Czlonk6w ZaloLycieli nr 2/2015 z dnia 23 kwietnfla 2015 r., stanowi1cy zal4cinik Jo niniejszej
decyzji.

2. Z chwil? uprawomocnienia sig niniejszej decyzji Sp6tka Wodna Jan6w - Brzezinka uzyskuie
osobowoS6 prawn4.

3. Zaru4d sp6tki wodnej zobowi}zanv jest do zgloszeni! utworzenia sp6lki w celu wpisania do katastru
wodnego, w terminie 30 dni od dnia nabycia przez sp$lkg osobowosci prawnej.

Uzasadnionie
W dniu 3 lipca 2015 r. Czlonek Zarzydu Sp6lki Wodnej Jan6w - Brzezirlka przedloLyl do

tutejszego organu dokumenty w sprawie powolania ww. Sp6lki Wodnej. Zal1czono m.in. uchwalg
Walnego Zgromadzenia nr Il20I5 w sprawie powolania Sp6lki Wodnej Jan6w - Brzezinka, nr 2/2015
w sprawie uchwalenia statutu Sp6tki Wodnej Jan6w - Brzezinka wraz ze statutem i wykazem czlonk6w
sp6lki, nr 3/2015 w sprawie powolania Zarz4du Sp6tki Wodnej Jan6w - Brzezinka, rtr 4/2015 w sprawie
powolania Komisji Rewizyjnej Sp6lki Wodnej Jan6w - Brzezinka, nr 512015 w sprawie ustalenia skladki
czlonkowskiej Sp6lki Wodnej Jan6w - Brzezinka.

Zgodnie z art. 164 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2AM r. Prawo wodne (Dz.IJ.22015 r., poz. 469)
sp6tki wodne mog4 by6 tworzone w szczeg6lno5ci do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji
utz}dzert shz4cych m.in. do melioracji wodnych, ochrony przed powodzi4, ochrony wid, przed,
zanieczyszczeniami oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. Zgodnie
z zapisami statutu, Sp6tka Wodna Jan6w - Brzezinka tworzona jest celem realizacji wyzej okre5lonych
zadafi. Z rrwagi na to, 2e przedlo2ony statut przedmiotowej Sp6tki Wodnej odpowiada wymogom
przepis6w ptawa, w mySl art. 165 ust. 3 ustawy Prawo wodne, Starosta Otwocki, jalio starosta wlaSciwy
miejscowo dla siedziby danej sp6tki wodnej zatwierdza statut sp6lki w drodze decyzji. Z chwil4
uprawomocnienia sig niniejszej decyzji Sp6lka Wodna Jan6w - Brzezinka uzyskuje osobowoS6 prawn4.
ZarzTd sp6lki wodnej zglasza utworzenie sp6tki w celu wpisania do katastru wodnego, w terminie 30 dni
od dnia nabycia przez sp6lkg osobowoSci prawnej.

Zgodnie z ustaw4 z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783)
niniejsza decyzja podlega oplacie skarbowej w wysoko6cl 10,00 zl.

W tym stanie rzeczy nale2alo qrzecjak w sentencji.

Pouczenne
Od niniejszej decyzji sluZy prawo wnie ryolarlia za poSrednictwem Starosty Otwockiego do
Samorz4dowego Kolegium Odwola i{e, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuj4:

1) Sp6tka Wodna Jan6w - B
Jan6w 16, 05-480 Karczew

2) S.OS.I. - a/a

Spozqdzila: Marta lleremko - Gl,wny specjalistd
LTydziol Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatoweso w Otwocku
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I
PRZEPISY LNE

$1
1. Sp6lka nosi nazwg Sp6lka Wodna Jantfw -

Sp6lk4.

Brzezinka w dalszej czgsci Statutu zvvana

Dzialalnofil Sp6lki oparta jest na mocy z dnia 18 lipca 2001 rok Prawo wodne.

Siedziba sp6tki miesci sig Jan6w 16,05-480

Terenem dzialania sp6lki jest Solectwa Jan - Brzezinka gmina Karczew.

do Statutu.

wuje Starosta.

Sp6tka utworzona zostaNana czas nieokreS

Wykaz czlonk6w sp6lki zawiera zal4cnik nr

Nadz6r i kontrolg nad dziaNa\noSci4 sp6lki

2.

3.

4.

5.

6.

7.

s2
1. Sp6tka jest form4 organizacyjn4 nzeszai osoby frzyczne i prawne zainteresowane

2. OsobowoSi prawn4 Sp6lka nabywa w

o zatw ier dzeniu Statutu.

Sp6lka podlega zarejestrowaniu w katastrze wOdnym.

dnfu uprawomocnienia sig decyzji starosty

3.

4.

1.

2.

Sp6lka w sprawach nviqzanych z jej dzialalrpodciq ma prawo do korzystania z pieczgci

urzgdowej o treSci:

Sp6lka Wodna Jan6W -Brzezinka

05-480 Karczew, Jan6w 16

gmina Karczew, pQw. otwocki

$3
Sp6lka odpowiada za swoje zobowiqzania caljm maj4tkiem.

Sp6lka nie odpowiada za zobowiqzania swoicfn czlonk6w, a czlonkowie nie odpowiadaj4

za zobowi4zania sp61ki.



ROZ

cELE sp6r,Kl r Snon

Sp6lka j est samorz4dn 4 or ganizacj4, kt6rej ce

1. Wykonywanie, utrzymywanie i eksploat

2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wo

3. Udzielanie czlonkom pomocy w racjonal

4. Propagowanie prawidlowego wykorzys

5. Ochrona przedpowodzi4 teren6w objgty

$s
Sp6tka osi4ga swoje cele poprzez:

1' Wykonywanie nowych oraz modernizacjg i klnserwacjg istniej4 cychvz4dzeri wodnych
we wlasnym zakresie lub poprzezzlecenie ro!6t innym jednostkom gospodarczym.

2' Przygotowywanie lub opracowanie inwestycji melioracyjnych, ochrony przed,powodzi4

i ochrony w6d przed zanieczyszczeniem.

3' Prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej,z kt6rpj ryskiprzeznaczones4 na cele statutowe.

4' Wsp6lpraca z jednostkami administracji panstlvowej, samoruEdoweji sp6lkami wodnymi
z teren6w sasiednich.

s6
Srodkami do osi4gnigcia cel6w s4:

1. Skladki pienigZne i inne Swiadczenia czlon$6w Sp6lki.

2' Swiadczenia innych os6b prawnychifizyclnych korzystaj4cych zurzpdzenwodnych
lub z dzialalnoSci Sp6lki ponoszone nazasfdzieugody lub okreSlo ne decyzjqstarosty.

3. Dochody zmajqtku Sp6lki.

4' zyski z dzialalnosci gospodarczej prowadz{nej przez Sp6tkg.

5. Pomoc udzielana przezparistwo i jednostki 
lamorz4du terytorialnego.

6. Darowizny i dotacje innych os6b prawnychifizycznych.

WYDZTAL OCHRONY
SRODOWISKA

Starostwa Powiatowego w Onvocku
054Q2 Otwock. ul. Komunard6w l0

tel. (22) 78E- r 5-34, fax (22) 7 7 8- | 3 -02
e-mail: srodowisko@oowiat-otwocki.pl



$7
Sp6lka moZe przyst4pi6 do zwiEzkusp6lek wod ch w celu powierzenia swoich zadart

w caloSci lub czgsci nazasadach okreslonych w S le.

R:OZDZI ilI
ZASADY USTALANIA SKI,ADEK I II\NY H SWIADCZEN NA RZECZ SPOI,KI

$8
1. Skladki pienigZne i inne Swiadczeniaczlorfr.

niezbgdnej do wykonan ia zadaft .

sp6lki ustalane s4 w wysokoSci

2.

a
J

WysokoS6 skladek i Swiadczeri jest proporcjo

z dzialalnoSci4 sp6lki.

Kwoty skladek, terminy platnoSci orazzakres

dIa poszczeg6lnych czlonk6w sp6lki

2.

3.

4.

4. Sci4ganie skladek czlonkowskich naleZv do

1. Nieoplaconaw Wznaczonym terminie skladk[ czlonkowska podlega egzekucji w trybie
e g zekucj i nal ezno s c i po datkowy ch v,n az z narlczo nymi o ds etkami.

Na wniosek c*onka sp6lki skladka pienigzna fnoze by6 decyzj1zarzqduzamieniona na

odpowiadaj 4ce j ej Swiadczeni e rzeczowe.

Niewykonane w terminie Swiadcze nie rzeczotye wyznaczone dla czlonka sp6lki
wykonywane jest na jego koszt ptzezsp6lkg dpcyzjazaruqdu.

W uzasadnionych przypadkach i na wniosek cplonka sp6lki walne zgromadzenie moze

umorzyi w1tznaczon4 skladkg lub odst4pi6 od.f ej naliczenia.

s10
Swiadczenia os6b niebgd4cych czlonkami sp6l I, o kt6rych mowa jest w $ 6 pkt

Starosty wydanej na wniosek sp6lki.egzekwowane sQ na podstawie ugody stron lub dec zji

W}'DZIAI, OCHRONY
SF{OI}OWISKA

S-rirrostwa Powiatowego w Otwocku
0:;-'102 Otu'ock, ul. Komirnard6w l0

tel. (22) 788-l 5-34, fax (22) 778-t342:"

do korzySci odnoszonych w nviqzku

i warunki wykonywania innych Swiadczeri,

walne zgromadzenie.

e-mail:



R:OZDZIAI,IV

CZI,ONKOWIE SP6I,KI ICH PRAWA I OBOWI AZKI

$11
I' Czlonkami sp6lki mog4 by6 osoby fizyfzne i prawne korzystajqce z urzqdzen

eksploatowanychprzez sp6tkg lub zainteresor]vane jej dzialalnoSci4 w inny spos6b.

2. W szczeg6lnoSci czlonkami powinni by6 wl{Sciciele grunt6w polozonych w solectwach

Jan6w -Brzezinka.
3. Nastgpca prawny czlonkawstgpuje w jego pr{wa i obowi4zki.

4. Przyjgcie do sp6lki jak i wyst4pienie na wnilsek zainteresowanego nastgpuje w drodze

uchwaly Zarzqdu Sp6lki.

5. Na wniosek Zarzqdu Sp6lki lub zainteresor.fanego zahJadu Starosta w drodze decyzji
moZe wl4czy(, do sp6tki osobg I zalcLad, jeleli jest to uzasadnione celami dla kt6rych
Sp6lka zo stala utworzona.

6. ZatzTd Sp6tki mole wtrybie uchwaly wylqczy(, ze Sp6lki czlonka,kt6ry nie przestrzega

postanowieri Statutu, w szczegSlnoSci zalega z oplatq skladek, dziala na szkodg Sp6lki,

lub w spos6b rozmy6lny utrudnia dzialanie statutowe.

$12
Sp6lka prowadzi ewidencjg swoich czlonk6w. Dane osobowe nie podlegaj4 ujawnieniu
wobec os6b trzecich.

s13
Czlonek Sp6lki ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego dq wladz Sp6lki bezposrednio lub poSrednio

przez wybranych delegat6w na Walne ZgrQmadzenie.

2. Uczestniczenia w obradach Walnego Zgrogtadzenia.

3 . Korzystani a z maszyn i wzqdzefi Sp6lki na zasadach okreSlonyc h przez Zarz4d

4. Korzystania z informacji i porad objgtych dpialalnosci4 Sp6lki.

5' Odwolania sig od decyzji Zarzqdu do ]Valnego Zgromadzenia - odwolanie nie
wstrzymuj e wykonania obowi4zk6w wynikpi 4c y ch z tej decy zji.



6. Zglaszarria wniosk6w i podejmowania

w realizacji cel6w Sp6lki.

s

Czlonek Sp6lki obowipany jest do:

1. Stosowania sig do postanowieri Statutu

2. Wypelnienia obowipk6w wynikaj4cyc

3. Terminowego oplacania skladek oraz

przezwladze Sp6lki.

4. Umo2liwienia wej6cia na sw6j g

w przyj gtych zadaniach Sp6lki bez pr

5. Udostgpniania swoich danych osobowy

6. Udostgpniania dokument6w o posi

zglaszarie dokonywan y ch zmian w ich

$ls
1. Czlonek Sp6lki zobowiqzarty jest dba6 o stan techniczny wz4dzen melioracyjnych

znajduj4cych sig na jego gruncie, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia

wynikaj4cego z niewlaSciwej ich eksploatacji po naprawienia wyniklych szk6d.

2. W wypadku nie wykonania naprawy w wyznlczonych terminie przepis $ 9 ust. 3 stosuje

sig odpowiednio.

R:OZDT,IAI,V

ORGANY SP6I,KI

Organami sp6lki s4:

1. Walne Zgromadzenie Czlonk6w.

2. Zaruyd.

3. Komisja Rewizyjna.

s16

WYDZTALOCHRONY
SRODOWISKA

Starostwa Powiatowego w Otwocku
05-402 Otwock, ul. Komunard6w l0

tEl. (22\ 7 88- I 5-34, fax (22\ 7 7 8-13 -02
e-mail: srodowisko@powiat-otwocki.pl

$17



2.

3.

1. Walne Zgromadzenie sklada sie z wszystkich

os6b.

czlonk6w gdy ich liczba nie przekracza I50

Kazdemu czlonkowi Sp6lki przysluguje jeded gtos.

Walne Zgromadzenie

liczbie co najmniej 10

Jeden delegat moze reprezentowa6 nie wigcej niL2\-uczl nk6w.

Delegaci wybierani sqprzezczlonk6w Sp6lki Wodnej w solectwach Jan6w -Brzezinka.
Czlonkowie Sp6tki wybieraj4 delegat6w na pkres pigciu z prawem odwolania w czasie

trwania kadencji i wyborem innych.

Na Walnym Zgromadzeniu kazdy delegat posfada jeden glos.

Czlonkowie Sp6lki nie bgd4cy delegatami, a uczestnicz4cy w Walnych Zgromadzeniach

Delegat6w nie maj4 czynnego i biernego prawa glosu.

$18
walne zgromadzenie zwolywane jest przezzf,rz4dco najmniej raz w roku.

Zatzqd obowi4zany jest zwolat Walne Zg\omadzenie na pisemny wniosek Komisji
Rewizyjnej ,Yeliczby czlonk6w lub delegat6w oraz na wniosek Starosty.

Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 2 powi4rien zavierat uzasadnione potzeby oraz

proponowany porz4dek obrad.

$le
Zawtadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sp(lki winno zawienlproponowany porz4dek

obrad oraz informacje o terminie i miejscu obtad.

Zawiadomienie rozsyla sig do wszystkich czlotrrk6w lub delegat6w na dwa tygodnie przed,

planowanym terminem walnego zgromadzeni4.

3. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzenip, Zarzqd moze zaprosi(, przedstawicieli

instytucji wsp6lpracuj4cych ze Sp6lk4 lub udzielaj4cych jej pomocy. Uczestnicz4cy

przedstawiciele maja tylko glos doradczy.

4.

5.

6.

7.

8.

L

2.

l.

2.

J.

Do Walneg o Zgromadzenia nale|y :

$20



1' Rozpatrywanie i zatvmerdzartie rocznyc{ ,ptu*ordaf oraz udzielanie Zaru4dowi
absolutorium.

2. Wyb6r oraz odwolanie czlonk6w Zarzadu

3. Uchwalanie zmian Statutu Sp6tki

Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwalanie plan6w pracy oruzbudletu $p6tki wraz z upowaznieniem zaruadu do

zaci4ganiapo?yczeklub kredyt6w w imienfiu Sp6lki do ustalonej wartoSci.

5. uchwalanie wysokosci skladek i innych sr{iadczeri Larzeczsp6lki.
6' Podejmowanie uchwal w sprawach pr:lzedstawionych przez Zaruqd, i komisjg

Rewizyjn4.

7 ' Podejmowanie uchwal w sprawie pol1czpnia Sp6lki z inn1 sp6lk4 wodn4 lub jej
podzialu.

8' Podjgcie uchwaly w sprawie przyst4pieni4 Sp6lki do ZwiEzku Sp6lek Wodnych i jej
wyst4pienia.

9. Podjgcie uchwal w sprawie romviqzania Spplki oraz powolanie likwid atora.

| 0. Zatwierdzanie ostatecznych rachunk6w i sprawozdaf likwidatora Sp6lki.
11. Podjqcie uchwal o przeznaczeniupozostalego mienia po ronit4zaniu Sp6lki.

$21
1' Walne Zgtomadzenie wybiera przewodniczqcEgo obrad, kt6ry powoluje sekretarza.

2' Protok6l uchwaly i inne dokumenty Walnego Zgromadzenia podpisuje przewo dniczEcy

i sekretarz.

3' Uchwaly Walnego Zgromadzenia zapadaj1 zwykNq wigkszosci4 glos6w bez wzg)gdu na

liczbE obecnych czlonk6w i delegat6w, z wyjEtkiem uchwal w sprawach okre6lonych

w $ 20 pkt 3, 7 , 8, 9, kt6re zapadaj4 wigkszo Sci1 213 glos6w przy obecnoSci co najmniej
polowy liczby czlonk6w / delegat6w.

4' Glosowanie nad uchwalami odbywa sig w spos6b jawny chyba, ze czlonkowie / deleeaci
postanowi4 inaczej.

s22
Zarzqd Sp6lki jest organem wykonawczym sp6lki, kieruje dzialalnoSci4 sp6lki, zarzqdza jej
maj4tkiem i reprezentuje j4 na zewnEtrz.

Zarzqd sklada sig z od 3 do 5 os6b:

- Przewodn iczqc e go Zarzydu

wYpzrAL ocHRoNY
SRODOWISKA

Starostwa Powiatoweso w Otwocku
05-402 Otwock. ul. Ko-munard6w l0

tel. (22) 788- I s-34, fax (22) 7'18-t3-02
e-mail:



- Wiceprzewodnicz4c ego Zarz4du

- SekretarzaZarzEdu

- czlonk6w ZarzEdu.

s23
1. Zatz4d Sp6lki wybierany jest z poSr6d czlonfi6w sp6lki ptzez Walne Zgromadz,enie na

okres pigciu lat.

2. ZatzTd konstytuuje sig na swoim pierwszy{n posiedzeniu wybieraj4c spoSr6d siebie

przewodnic zqce go, wiceprzewo dnicz4ce go i s gkretarza.

3. Nie udzielenie Zarz4dowi absolutorium jest r6lrrmoznaczne z jego odwolaniem.

4- W przypadku zmniejszenia sig liczby czlon]<6w zarz4du o 50 %o skladu osobowego,

Zatz4d Sp6tki zobowi4zany jest w terminie 3 miesigcy do zwolania Nadzwyczajnego

walnego zgromadzenia w celu dokonania wyhor6w uzupelniai4cych.

$24
1. Posiedzenie Zarzqdu zwoluje i prowadzi przewodnicz4cy lub wiceprzewodniczqcy

poprzez zawiadomienie czlonkow ZarzEduo tqrminie, miejscu i przedmiocie obracl.

2. Uchwaly zapadajq zrykJq wigkszoSci4 glos6w. Przy r6wnej liczbie glos6w - decyduje

glos przew o dnicz4ce go posiedzenia.

3. Z posiedzenia Zarz4du sporz1dza sig protok6l, kt6ry podpisuje przewodniczEcy

i sekretarz obrad.

4. W posiedzeniu ZaruEdu mog4 uczestniczy6 z glosem doradczym zaproszeni czlonkowie

Komisji Rewizyjnej lub inni goScie.

$2s
Do skladania oSwiadczeri w imieniu Sp6lki upowaznieni s4:

1. Przewodniczqcy ZarzEdu, a pod jego nieofbecnoSd wiceprzewodnicz1cy zarz.4du, w
zwyklych sprawach zwiqzanychzrealizacj1planu finansowego i planu pracy Sp6lki.

2. Co najmniej 2 czlorkow Zarzqdu w tym przewodnicz4cy lub wiceprzewodniczqcy

w sprawach dotyczqcych: nabywanra, zbywania lub obciq;zania Sp6lki, zadlu1anja

Sp6lki, nabywania lub zbywania ruchomoScl oraz zawieraniainnych um6w o wartoSci

przekraczai4cej 25%o planowanych przychodl6w Sp6lki w danym roku.

WYDZTAL OCHRONY
SRODOWISKA

Starostwa Powiatowego w Otwocku
05-402 Otwock, ul. Komunardow l0

tel. (22) 788- I 5-34, fax (22) 7 7 8- | 3 -02
e-mail:



$26
D o zakre su dzialania Zar zqdu nalely w szcze 96 ln$ S ci :

1. Prowadzenie rachunkowoSci Sp6lki.

2. Prowadzenie ewidencji Sp6lki.

3. Przygotowywanie material6w na Walne Z$romadzenie.

4. Skladanie Walnemu Zgromadzeniu spr{wozdari z dzialalnolci i finans6w oraz

przygotowywanie projekt6w planu pracy i planu finansowego.

5. Naliczanie i egzekwowanie skladek i innyfh swiadczeri narzecz Sp6lki.

6. Zawiercnie ircntviqzywanie um6w o pracg.

7. Zawierarrie um6w na wykonie rob6t.

8. Kontrola wykonywanych rob6t i odbi6r .

9. Wykonywanie innych czynnoSci wyni\aj4cych z zadart i Statutu Sp6lki, nie

zastrze?onych innym organom Sp6lki.

$27
1. Zarzqd Sp6lki rwolany jest przez przewqdniczqcego w miarg potrzeby,jednak nie

rzadziej niz2 razy w roku.

2' W okresie migdzy posiedzeniami Sp6lkg reprezentuje przewodniczqcy zarzEdu. Ze

swoich decyzji i dzialafi sklada sprawozdanie znzqdotir na najblizszym jego

posiedzeniu.

Dla waZnoSci uchwal Zarzqdu wymagan& jest obecnoS6 co najmniej polowy jego

czlonk6w w tym przewo dnic zEce go lub wiqeprzewodnicz4ce go.

W SciSle okreSlonych sprawach i w ramaoh swoich uprawnieri Zarz4d, Sp6lki mo2e

ustanowii pelnomocnika.

$28
Komi sj a Rewizyj na kontro luj e dzialalno S c Sp 6lti.
Komisjg Rewizyjn4 wybiera Walne Zgromqdzenie na okres pigciu lat w liczbie co

naj mniej trzech czlonk6w.

Czlonkowie Komisji Rewizyjnej wybierpj4 spoSr6d siebie przewodnic zEcego,

wiceprzewodnicz4cego i sekretarza.

Przepisy g 24 odnoszqsig odpowiednio do Kolnisji Rewizyjnej.

czlonkowie Zaruqdunie mog4 wchodzi6 w sk{ad Komisji Rewizyjnej.

4.

1.

2.

4.

5.

a
J.
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D o zadah Komisj i Rewizyj nej nale|y :

1. Kontrola gospodarki finansowej przepr

2. Sprawdzenie sprawozdania finansow

Zgromadzenie.

3. Przedstawienie wynik6w kontroli w

wrM z wnioskami w sprawie udzieleni

4. Kontrola stanu technicznego urzEdzeni

$

1. Komisja Rewizyjna mo2e na koszt Sp6lki

finansowej i gospodarczej Sp6lki, jeheli prowadzenie tej dzialalnoSci budzi jej

w4tpliwoSci.

2. Wynagrodzenie powolanego bieglego ustalane jest w umowie zZarzqdemsp6lki.

ROZDZTAN-VI

$31

MAJATEK I GOSPODARKA FTN,q.NSOWA SPOtr,KI

Do dochod6w Sp6lki zalicza siE:

1. Skladki czlonkowskie i wartoSci

2. Dotacje.

3. Inne dochody.

innych Swifldczeri czlonk6w.

$32
Do koszt6w Sp6tki zalicza sig:

1. Koszty wynikle z wykonl.waniazadahwyszf,zegolnionych w $ 5.

2. Koszty obslugi administracyjnej.

3. Diety, ekwiwalenty, nagrody drazarz4dusd6lki i Komisji Rewizyjnej.

wYpzrAL ocHRoNY
SRODOWISKA

Starostwa Powiatowego w Otwocku
05402 Otu'ock, ul. Komunard6w l0

tel. (22\ 788- I 5-34, fax (22) 7 1 8-13-02
e-mail:

$33

1.1



Srodki pienigzne mog? byc przechowywane na rachunku bankowym Sp6lki.

Wplaty got6wkowe wirury byi odprowadzane na hunek Sp6lki. Wydatki got6wkowe mogQ

byl rcalizowane tylko w uzasadnionych przy

Sp6lki.

kach ze 6rodk6w pobranych z rachunku

Sp6lka prowadzi gospodarkg

przepisami prawa.

s34
finansow4 oraz unkowoS6 zgodnie z obowi4zuj4cymi

Skladki czlonkowskie za rok kalendarzowy

roku. Termin pierwszej skladki okreSli Walne

1. Czlonkom Zarzqdui Komisji Rewizyjnej guJe:

1) zwrot koszt6w podr6zy odbywanych w sflrawach dotyczilcych Sp6lki.

2) ekwiwalent za czas przeznaczony na prfiegl1dy wzydzeri Sp6lki, ustalanie zakresu

ich konserwacji i dokonywanie odbioru lVykonanych rob6t wyplacany w wysokoSci

i formie ustalonej przez Walne Zgromadzpnie.

3) nagrody roczne za szczeg6lny wklad $racy w dziaLalnoSd Sp6lki w wysokoSci

i formie ustalonej przez Walne Zgromadzpnie.

tr-Tcnra snma wyplat, o kt6rych mowa w $ 36 ust. I nie moze przekroczy(, 2yo

przychod6w Sp6lki uzyskanych w roku sprawpzdawczym.

s37
JeSli Sp6lka nie jest zxzeszona w zwi4zktt sp6lek, mo2e utworzyd biuro wyko1awcze

ynno Sci administracyj nych.

adzenie Sp6lki.

ia przypisane Zanqdovi Sp6lki.

konawczego oraz zakres obowi4zk6w

i uprawnief jego kierownika reguluje re$ulamin organizacyjny ustanowi ony przez

Zarzqd Sp6lki.

d Sp61ki.

wYpzrAL ocHRoNY
SRODOWISKA

Starostwa Powiatowego w Otwocku
05402 Otvyock, ul. Komunard6w l0

tef . (22) 788- t 5-34, fax (221 778-13-02
e-mail: )l

1.

2.

a
J.

4.

5. Pracg biura wykonawczego kontrolttje Zaru
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VII
NADZ6R I KONTROLA NAI) DZTALNoScI4 sp6rrr

$38
1. Zarzqd Sp6lki obowipany jest do przedl. StaroScie uchwal organ6w sp6tki -

Walnego Zgromadzenia, Zarzydu Sp6lki i

dnia ich podjgcia.

omisji Rewizyjnej, w terminie 7 dni od

Uchwaly organ6w Sp6lki sprzeczrrc

O niewa2noSci uchwal w caloSci lub

w terminie nie dluzszymniL 30 dni od

Starosta wszczynaj4c postgpowanie w

moze wstrzymat j ej wykonanie.

wie stwierdzenia niewaZnoSci uchwalv.

2.

3.

2.

J.

4. Decyzja, o kt6rej mowa w ust. 2 jest

uchylona mole nw6ci6 sie do Starostv z

prawem lub Statutem sQ niewaZne.

czgSci orzeka w drodze decyzji Starosta

dorgczenia uchwaly.

Sp6lka, kt6rej uchwala zostala

o ponowne rozpalrzenie sprawy,

WYDZTAL OCHRONY
SRODOWISKA

Starostwa Powiatowego w Otwocku
05402 Otwock, ul. Komunard6w l0

tef. (22) 788- I 5-34, fax (22\ 778-13-02
e-mail:

apo Wczerpaniu tego trybu Sp6lce przysh{rguje skarga do s4du administracyjnego.

$3e

1' W przypadku powtarzaj4cego sig naruszen]ia prawa przez Zaru4d.lub Statutu, Starosta

moze w drodze decyzjircz-.yu'.tqzat Zarz4diwyznaczy6 osobg pelni4c4 jego obowi4zki.

W terminie 3 miesigcy od dnia, w kt6rynl decyzja, o kt6rej mowa w ust. 1 stala sig

ostateczn4, osoba vqtznaczona do pelnie{ria obowiqzk6w Zaru4dujest obowiqzana

zwolaf Walne Zgromadzenie w celu wybragria nowego Zarzqdu.

Jeheli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru nowego Zarzqdu, Starosta mo2e

ustanowi6 w drodze decyzji zaru1dkomisa{yczny na okres nie dLulszy niz rok.

ROZDZIAIJ VIII
ROZWTAZANT+ SP6r,Kr

$40
l. Sp6tka moze byt ronmqzana uchwal4 walnelo zgromadzenia.

13



3.

4.

2' Sp6lka mohe by6 rozwiEzana przez Starpstg w drodze decyzji przy wyst4pieniu

warunk6w o kt6rych mowa w art. 181 usti 2. ustawy z dnia 18 lipca 2001 -- prawo

Wodne.

Rozrviqzanie Sp6lki nastgpuj e na drodze po st$powania likwidacyj ne go.

Likwidatorem Sp6lki moze by(, czlonek Zafiqdu lub osoba powolana uchwal4 Walnego
Zgromadzenia.

5' W przypadku toz-'tti4zania Sp6lki na podgtawie decyzji o kt6rej mowa w ust. 2,
likwidatora W znacza Starosta.

$41
zobowiqarria Sp6tki bgdEcej w likwidacji pokrywane sEznastgpui4cej kolejnosci:

l. Zobowiqzania ze stosunku pracy.

2. Zobowiqzania z zak<resu danin publicznych.

3. Koszty prowadzenia likwidacji.

4. Zobowiqzania pozostale.

ROZDZIA]I, Ix
POSTANOWIENIA KONCOWE

$4?
W sprawach nieuregulowanych w Statucie maj4 zastosowanie przepisy zawafie z ustawie
z dnta 18 lipca 2001 roku - prawo wodne.

Przewo dni c zqcy Zebr ani a Z alo?y cie I ski e g o

.,ff-ow.,-,^J,tj zu.f,oil,-

/
u, L)c (F e

Niniejszy statut wierdzam

ST STA

!.1 Jp'-111.'4r1-r;rr

wYpztAL ocHRoNY
SRODOWISKA

Starostwa Powiatowego w Otwocku
05402 Orwock, ul. Komunard6w l0

tel. (22) 788- t 5-34, fax (22\ 77 8- 13-0"2
e-mai | : srodou'isko@oowiat-otwocki.p!
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