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STATUT SPOŁKI WODNEJ W GRZA\ryIE

]

Rozdział 1

§1.
Społka wodna nosi nazwę

SPÓŁKA WODNA GRZAWA zwanadalej

społką.

§2.
Siedzibą spółki jest Grzawa ul. Księża 19o kod pocztowy 43-227-Miedżna, pow. Pszczyna

§3.
Teren dzińania orazurządzenia i wody objęte działalnościąspołki, atakże dane dotyczące
członków społki określazałącznlk do statutu.

Razdział2
Cele spółki oraz środkido ich osiągnięcia.

§4.
Celami spółki są:

1) wykonanie, utrzymanie oraz

a)
b)
c)

2)

eksploatacj aurządzeń sfuzących do;

ochrony wody przed zanieczyszczeniem,
ochrony przed powodzią
melioracji wodnych oraz prowadzęnia racjonalnej gospodarki na terenach
zmeliorowanych,
d) wykorzystywania wody do celow przeciwpożarowych,
e) utrzymywania wód,
prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach, aw szczegolności:
a) rozwoj gospodarki rolnej na zmeliorowanych gruntach ornych i trwałych
uzytkach zielonych,
b) racjonalna gospodarka wodą naużytkach rolnych,
c) zagospodarowanie łąk, pastwisk i nieuzytkow rolnych
d) propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych
e)

(określicpozo stałe r o dzaje zabiegow)

§5.
Spółka osiąga swe cele w drodze:

1) wykonania zadah systemem gospodarczym,

ż) zlecania

wykonania zadań osobom lub podmiotom

trzecim,

3) wykonywania zadahprzez członkow społki,
4) przygotowania lub opracowania zńożęhtechniczno-ekonomicznych
5)
6)

.

oraz projektow

technicznych inwestycj i obj ętych działalnościąspółki,
wspołdziałania z wykonawcą robót, aw szcze9olności w zakresie zapewnienia kwater
oraz środków transportu,
wspołdziałania z organizacjami kołek rolniczych i społdzielczościw zakresie
prowadzenia racj onalnej gospodarki rolnej na zmeliorowanych terenach.

§6.
Do osiągnięcia celów spółki służą:

1.

2.
3.

składki i inne świadczeniaczłoŃów oraz osób i zal<ładów nie będących człoŃami
społki,
1) wysokośćskładki ustala się w następujący sposob:
a) z Ihaużytków rolnych,
b) od zabudowanej posesji ponizej 1ha nie podłączonej do ogolnej
kanallzacjt s anit arnej,
c) od zabudowanej posesji podłączonej do ogolnelkanalizacji

d)
e)

sanltarneJ,

odposesji do 1 hanięzabudowanej,
od właścicieliposesji prowadzących dzińalność gospodarczą
wpływy z majątku i zyski z dzińalnościgospodarczej społki,
pomoc udzięlana przez państwo oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 3
Członkowie spółki

1. CzłoŃami

§7.

społki są osoby ftzyczne t zakłady wymienionew zŃączniku do statutu
or az zaintere sowani właści ci el e gruntów obj ętych działalno ścią społki.
2. Przyjęcie do społki nowego członkanastępuje w drodze uchwały zarządu spółki, na
podstawie wniosku złożonego przez nowego członka.
3, Włączenie zalładu do społki następuje w drodze decyzji starosty na wniosek społki
wodnej lub zainteresowanego zal<ładu, jeżelijest to uzasadnione celami, dla ktorych
społka zo stała utworzona.
4. Wyłączenie cńankaze społki następuje w drodze uchwały zarząduw razie,.
1) przejęcia jego praw i obowiązkow usazadniających udział, w spółce przez
następcę prawnego,
2) r ażącego naruszenia obowiązków statutowych,
3) szczegolnych względow gospodarczych.
5. Członek społki moze wystąplc ze społki.

§8.
Członek społki jest uprawniony do
2

1) udziału w walnym zgromadzeniu członków społki oraz zgjaszania wniosków,

2) wybterania do zarządu i komisji rewizyjnej,
3) korzystania zurządzeń, maszyn i innych świadczeń społki,
4) żądania od organów społki informacji i porad w zakresie statutowej

działalności

społki.

§9.
Członek społki jest obowiązany do:
1) stosowania się do postanowień statutu oraz do uchwał i poleceń organów społki
wynikających z jĄ zadah,
ż) opłacania składek oraz wykonywania innych świadczeń narzecz społki,
3) wspołptacy z organami społki,
4) uczestn tczenia w walnym zgr omadzeniu członków,
5) umozliwienia wykonywania na jego gruntach prac niezbędnych do wykonania zadah
społki.

§ 10.
Członkowi społki będącernu osobą flzycznąprzysługuje na walnym zgromadzeniu jeden głos,
a zakładowityle głosorv. ile razy świadczenlazakładu sąwiększe od średniej wartości
świadczenia osoby ftzycznĄ, nie więcej jednak ntz 50oń wszystkich głosow.

§ 1l.

1.

Wysokośc składek i innych świadczeń członkow społki ustala na dany rok zarząd
społki na podstawie uclrwalonego przęz walne zgrotnadzenie członkow planu
finatlsowego oraz u,r,łl,sokościpropclrcjonalnej do korzyści uzyskiwanychprzez
członkow społki zlej dzlałalności"atakże do kosztów ponoszonychprzez społkę
z tytufu zaspokojenla przez nią potrzeb członkow.
2. O wysokości składek i terminie ich opłac ania oraz o rodzaju, wartości i sposobie
rłlkonania innych świadczeń zawiadamia się pisemnie członków społki.

§

12.

Swiadczenia nie wyko nane przez członka społki \\, oznaczanym terminie mogą byc
rvvkonane rra jego koszt przez zarząd społki.

Rozdział 4
. Organy spółki

§ 13.
1) walne zgromadzenie,

2)
3)

zarząd,
komisja rewtzyjna.

Organami społki są:

§ 14.
1. Do walnego zgromadzenianależy.

1) uchwalanie planu prac społki wodnej oraz jejbudżetu, w ktorym można

2)
3)

4)

upowaznić zarząd do zaciryaniapożyczek lub kredytow, w imieniu społki, do
ustalonej wysokości,
uchwalanie wysokości składek i innych świadczehnarzecz społki,
wybor oraz odwołanie członkow zarządu i członków komisji rewtzyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdah oraz udzielanie

ab so lutoriu m zar ządow t,
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości albo zbycia lub
ob ciĘenia nieruchomości społki wodnej,
6) uchwalanie zmian statutu społki wodnej,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia społki wodnej do rwiązku
społek wodnych,
8) podejmowanie uchwał w sprawie poŁączenia społki wodnej zlnnąspołką
wodną albo podziału społki wodnej na dwie lub więcej spółek,
9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania społki wodnej oraz powołania
likwidatorow,
10) powołanie pełnomocnika walnego zgromadzenia do zawterania umów z
przewodni c ząay m zar ządu,
a) pełnomocnictwo trwa do odwołania, a w przypadku
gdy pełnomocnikiem jest członek innego organu, np. przewodniczący komisji
rewtzyjnej, do czasu trwania jego mandatu.
b) Pełnomocnikiem walnego zgr omadzenia do zawier ania umów z pr zew o dniazącym zarządu nie moze byc osoba wchodząca w skład zarządu.
11) zatwierdzanie ostatecznych rachunkow i sprawozdań likwidatora spółki wodnej,
l2)podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub komisję
rewuyjną.
13)uchwalenie i ekwiwalęnt za utracony zarobek, zasady rozliczania kosztów
podróZy. oraz nagród dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5)

2. IJchwńy walnego zgromadzenia zarząd

przedl<łada staroście nadzorującemu spółkę
prawem
i statutem społki.
w celu sprawdzenia ich zgodnościz

§ 15.
1. Walne zgromadzenie członkow zwofuje zarząd przynajmntej raz w roku dla
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu prac za
rok ubiegły araz dla uchwalenia planu prac i planu finansowego na rok następny.
2. Walne zgromadzenie złvofuje się ponadto na pisemny wniosek:
1) komisji rewizyjnej,
2) co najmniej jednej czwartej członkow spółki,

3)

starosty nadzorującego społkę, zwanego dalej ,,starostą".

3. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, powinien być dołączony proponowany porządek
obrad.

4. Walne zgromadzenie moze byc rownież zwołane zinicjatywy zarządu społki.

§ 16.
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1. Walne zgromadzenie zwofuje się w drodze obwieszczeniawywieszonego na dwa
tygodnie wcześniejw siędzibie zarządu społki i w miejscu dokonywania publicznych
ogłoszeń, z tym, że zal<ł.adom b ędącym człankami społki zarząd społki doręcza ponadto
w tym terminie pisemne zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia.
W obwieszczeniu i zawiadomieniu nalezy podać termin, miejsce i porządek walnego
zgromadzenia.

2. O terminie i miejscu i porządku

3.

obrad walnego zgromadzeniazarząd spółki

zawtadamta starostę.

W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyćbezprawa głosu osoby nie będące
członkami społki.

§ 17.
Uchwały walnego zgromadzenia zapadajązwyl<łąwiększościągłosow bez względu na
liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał o rorwiązaniu spółki, połączeniu społki
inną społką albo o podziale spółki, ktore zapadają większościądwoch trzecich głosów
przy obecności conajmniej połowy członków społki.

§ 18.

1.
2.

Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego, ktory wybiera protokolanta.
Protokoł walnego zgromadzenia podpisują przewodniczący i protokolant.
Kopię protokofu zarząd społki przesyła staroście.
§ 19.

1. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej
w sposób jawny; na żądanie większościzebranych wybor moze byc dokonany
w sposób tajny
§ 20.

1. Jeżeliliczba członków społki prze?łoczy

sto osób, walne zgromadzenie moze zostać
zastąp ione pr zęz zgr omadzeni e przed stawici el i.

2. Przedstawiciele członkow społki będących osobami fizycznymi wybierani sąprzez
tych członków na okres pięciu lat na zebraniach przeprowadzonych w

miejscowościach
objętych terenem dzińania społki.
3. Jeden przedstawiciel moze reprezentować nie więcej niz 50 członkow społki, ałączna
ltczba przedstawicieli nie moze byó mniejsza niz 30 osob.
4. Liczbę osób fizycznych reprezentowanych przezjednego przedstawiciela na pierwszymzgromńzeniu przedstawicieli ustala działające wcześniejwalne zgramadzenie,
a na okres trw ania przed stawici ęl stwa, zgr omadzeni e przedstawici el i.
5. W zgr omadzeniu przedstawicieli uczestniczą wszystkie zakłady
6. Kazdemu przedstawicielowi biorącemu udzińw zgramadzeniu przysfuguje jeden
głos, a zakładowi tyle głosow, tle razy jego świadczenia są większe od świadczeń
osob fizycznych reprezentowanychprzezjednego przedstawiciela, nie więcej jednak
niż 50oń wszystkich głosów.
.

7.
8.

O czasie, miejscu i porządku obrad zgromadzenia przedstawicieli zawiadamia się
przedstawicieli i zakłady.
Do zgromadzenia przedstawicieli stosuje się odpowiednio przepisy statutu o walnym
Zgromadzeniu.
§ 21.

1.

2.

3.

Zarząd społki wodnej wykonuje uchwały walnego zgromadzenia, kieruje dzińalnością
Społki, zarządzajej majątkiem i reprezentuje jąnazewnątrz.Do zakresu dzińania
Zarządu społki należy w szczegolności:
1) administrowanie majątkiem społki,
2) przygotowanie lub opiniowani e założehtechniczno-ekonomicz ny ch oraz
projektow technicznych inwestycji, wspołdzińanie z wykonawcą robot prowadzonych dla społki oraz branie udzińu w odbiorach,
3) przygotowywanie materiałow i wniosków na walne zgromadzenie oraz wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia,
4) nadzor nad wykonaniem robot i należytymutrzymaniemurządzeh społki,
5) egzekwowanie składek i innych świadczehnarzecz społki od członkow społki,
6) egzekwowanie od osób nie będących cńonkami społki składek i świadczeń ustalonychprzez starostę na wniosek zarządu,
7) prowadzenie rachunkowości społki,
8) przyjmowanie nowych członków społki,
9) zwoĘwanie walnego zgromadzenia,
1 0) składanie walnemu zgr omadzeniu sprawo zdah z dział.alno ścispołki,
11) sporządzenie planu prac i planu finansowego,
L2)zawteranie i rozwiązywanie umów o pracę,
13) zaciryanie kredytow bankowych w ramach upowaznienia udzielonego przez
walne zgromadzenie,
14) zawteranie umów o dostawę sprzętu i materiałów oraz wykonanie prac
niezbędnych do osiągnięcia celow społki,
15) sprawowanie nadzoru nad czynnościami pracownikow spółki,
16) stwierdzanie na podstawie protokołów odbioru wykonania robót zleconych
przez społkę,
17) wspołdzińanie z organizacjami kołek rolniczych i społdzielczościprzy organizowaniu racjonalnej gospodarki rolnej na zmeliorowanych terenach.
13) i inne czynności nie zastrzeżone dla innych organów społki.
W skład zarządu społki wchodzą:
l) przewodniczący,

3) sekretarz,
4\ 1 członek zarządu.

/,

Walne zgromadzenie moze ustalic inny skład zarządu.
§ 22.
Zarządjest wybierany spośrodczłonkow społki na okres pięciu lat.
§ 23.
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1. W przypadku powtarzającego się naruszeniaprzez zarząd prawa lub statutu starosta
może, w drodze decyzji, rorwiązać zarząd, wyznaczając osobę pełniącą jego
obowiązki.
2. W terminie trzech miesięcy od dnia, w ktorym decyzja, o ktorej mowa w ust, 1, stała
się ostateczna, osoba wznaczona do pełnienia obowiązków zarządu jest obowiązana
zwołac walne zgromadzenie w celu wybrania nowego zarządu.
3. Jezeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu, starosta mozę ustanowic, w drodze decyzji, zarząd komisaryczny społki wodnej na czas oznaczony, nie
dłuZszy niz rok.
§ 24.
1. Uchwały zarządu społki są podejmowane zułykłąwiększościągłosow w obecności
przewodniczącego lub jego zastępcy i conajmniej połowy pozostĄch
członków zar ządu, W r azie równo ścigło sow r ozstr zy ga gło s przewodni cząc ego
zarządu.
2. Z posiedzenia zarządu społki sporządza się protokół, ktory podpisują przewodniczący
posiedzenia i protokolant.
3. Oświadczeniawoli w zakresie praw i obowiązkow majątkowych społki oraz
dokumenty finansowe podpizują,
1) jeden członek zarządu,- gdy w skJad zarządu wchodząnie więcej niz dwie osoby,
2) dwoch członkow zarządu - w pozostaĘchprzypadkach albo dwie osoby
upowaznione do tego przez zarząd (pełnomocnicy).

§ 25.

1.
2.
3.
4.

Komisja rewizyjnajest powołana do kontroli dziŃ,alności społki.
Komisja rewizyjnaskłada się z trzech osób, wybranych spośrod członków społki na
.okres pięciu lat.
Członkowi e zarządu nie mogąwchodzic w skład komisji rewizyjnej.
Przewodni azącego komisji rewtzyjnej wybierają spośrod siebie jej członkowie.
§ 26.

1. Komisja

rewizyjnajest obowiązana do przeprowadzenia kontroli gospodarki
finansowej społki wodnej conajmniej razw roku, przed walnym zgromadzeniem"
i przedstawienia wynikow tej kontroli walnemu zgromadzeniu w formie sprawozdania.
2. Komisja rewizyjna dokonuje czynnościkontrolnych, o ktorych mowa w ust. I,takżę
na żądaniejednej czwartej ltczby członkow społki.
3. Z czynności kontrolnych komisja rewizyjna sporządza protokoł araz sl<łada sprawozdaniewraz z wnioskami na walnym zgromadzeniu.
4. Komisja rewizyjnazawiadamiazarząd społki oraz starostę o uchybieniach stwierdzonych w toku kontroli, a w razie stwierdzenia przestępstwa-także organy ścigania.
§ 21.

1. Komisja

może na kosź społki powołać:
1) do zbadania sprawozdania finansowego społki - dyplomowanego biegłego
księgowego,

2) do

zbadania stanu obiektów budowlanych społki, osobę mającąodpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Wynagrodzenie osób, o ktorych mov/a w ust. 1, powinno być ustalone na poziomie
wynagrodzenia przysfuguj ącego pracownikom społek wodnych, zatrudnionych na
analo glcznych st anowi skach.

2.

§ 28.

1.
2.

W razie wykonywania czynności na rzecz społkipaza miejscem zatrudnienia lub

zamieszkania członkom zarządu oraz komisji rewizyjnej, przysfuguj e rwrot kosztów
podrozy słuzbowej na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych
nalezności za Qzas podróży sfuzbowych na obszarze kraju.
Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej mogą za szazegolny wkład praęy w wykowanie zadah społki otrzymać nagrody, ktorych łączna suma nie moze jednak przekroczyć 5%o rocznej wartościskładek i świadczeń członków społki.

§ 29.

1. Niniejszy

2.

statut zatwrcrdzaw drodze decyzji starosta.
Czas trwania społki jest nieoznaęzony.

§ 30.

1.
2.

Społka wodna możebyć razwiązana uchwałą walnego zgromadzenia.
Społka wodna moze być rozvviązanaprzez starostę, w drodze decyzjt, jeżeli.
a) dział.alnośćspołki nantsza pfawo lub statut albo
b) upłynąłtermin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, o którym mowa
w § 23. ust. 3,a walne zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu,
c) liczba członków jest mniejszaniżtrzy.

§ 31.

1.

2.
3.
4.
5.

Rozwiązanie społki wodnej następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie postępowania społka działa pod dotychczasową nazwąz dodaniem
wyrazow,,w likwidacli" oraz zachowuje osobowośc prawną.
Likwidatorem społki moze być cńonęk zarządu lub inna osoba powołana uchwałą
walnego zgromadzenia.
W przypadkurozwięania społki na podstawie § 30 ust. 2, likwidatora wznaaza
Starosta.

Likwidator wstępuje w prawa i obowiązkt zarządu społki i podejmuje w imieniu
społki czynności niezbędne do zakoiczenia działalności.
Likwidator wynagradzany jest na koszt społki a wysokośćwynagrodzenia ustala
StaroSta,

§ 32.

1.

Zobowtązaniaprzypadające od społki wodnej będącej w likwidacji pokrywane są
w następującej kolejności:
zobowtązaniaze stosunku pracy,
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,,

zobowtązania w zakresie danin publicznych,
3. koszty prowadzenia likwidacj i,
4. inne zobowtązania.

§ 33.
Starosta po otrzymaniu uchwały -uvalne_9o zgromadzenia społki wodnej w likwidacji
o zatr,vierdzeniu ostatecznych rachunkow i sprawozdań liklvidatora występuje z
lvnioskiem o wykreślenie społki wodnej z katastru w,odnego.

§ 34.

Niniejszy statut zatwrcrdza się decyzją Starosty Pszczyńskiego znak.tłJ..9,'Łł.1:.'!i./.9.(
z dnl a .,. tt.-9..ł r,. ..ł9 Q6.. .. .. .., ktorej stanowi integralną częśc.
.

§ 35.

Do zmiany statutu stosuje się odpowiednio przepisy o zatwtęrdzani

ARoSTA
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Społka została wpisana do katastru wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej lv Gliw,icach
pod numerem
Dnia .

(pieczęć i podpis pracownika organu prowadzącego księgę wodn{
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