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Statut
Gminnej sp6lki wodnej

w Czerwiefisku

zarejestrowanej rv katastrze wodnym prowadzonym dla regionu wodnego
,,Srodkowa Odra" pod nr WWw - SW - 418

Rozdzial 1
Przepisy og6lne

sl

Spolka nosi nazwq : Gminna Spolka Wodna w Czerwieisku

s2
Siedziba sp6lkijest Urz4d Gminy i Miasta w Czerwierisku

s3
1. Spolka jest organizacj4 nie dzialaj4c4 w celu osi4gnigcia zysku , zrzeszaj4c4osoby frzyczne
lub prawne -zainteresowanych wlaicicieli grunt6w maj4ca za zadanie realizacje cel6w
statutowych spolki
2. Teren dzialalno6ci sp6lki obejmuj4 grunty polozone w obrebie gminy Czerwierisk
3. Dane dotycz4ce urzedzen melioracyjnych i zwi4zanym z nimi grunt6w zmeliorowanych
( grunty ,na kt6re korzystny wplyw wywieraj4 urzEJzenla melioracyjne)znajduj4 si9 w
dokumentacji technicznej bgdqcej w posiadaniu Lubuskiego Zarz4du Melioracji i Uzqdzeh
Wodnych,Spolki, Gminy Czerwierisk.
4. Zainteresowani wlaSciciele grunt6w to osoby odnosz4ce korzyici z vzqdzeit
melioracyjnych

s4

Czas dzralania Spolki- bezterminowy
ss

l
2.
3 .

Spolka jest osoba prawna
Spolka odpowiada za zobowi4zania calym swoim maj4tkiem
Czlonkowie Spolki nie odpowiadaj4 wobec os6b trzecich za zobowiqzania Spolki

s6

Spolka uzywa pieczQci zawierajqcej adres i nazwq Spolki

'l"i#'ffi*^
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R.ozdzial2
Cele Sp6lki oraz Srodki do osi4gnigcia tego celu

$7

Celem Sp6lki jest :
L Prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, a w szczeg6lnoSci :
- racjonalna gospodarka wod4 na u:44kach rolnych i trwalych uzytkach zielonych
- rozw6j gospodarki rolnej na zmeliorowanych gruntach ornych i trwatych u2ltkach zielonych
- utrzymanie dro2no6ci row6w odwadniaj4cych dzialki siedliskowe na terenie gminy
2. lJir4mywartie oraz eksploatacja urzqdzeri melioracji wodnych szczeg6lowych
3. Budowa lub wsp6ludzial w budowie urz4dzeh melioracji wodnych szczeg6lowych

s 8
Spolka osi4ga swoje cele w drodze:

1. Wykonywania dzialari lub ich czp6ci przez wlasna sfuzbc techniczna.
2. Zlecenia wykonania zadai osobom fizycznym lub osobom prawnym oraz innym

jednostkom organizacyjnym nie posiadaj4cym osobowo6ci prawnej .
3. Wykonyrr'ania zadan lub ich czg6ci przez czlonk6w Spolki .
4. Opiniowanie zalozen i projekt6w melioracyjnych.
5. Wsp6lpracy z Lubuskim Zarz4dem Melioracji i Urz4dzei wodnych i Urzqdem Gminy

Czerwiefisk.

se
Do osi4gnigcia celow Sp6lki sluz4:

L Skladki pienig2ne czlonk6w Spolki.
2. Skladki pienigzne oraz i inne Swiadczenia os6b i jednostek nie bed4cych czlonkami

Spolki.
3. Wplywy z maj4tku Spolki.
4. Pomoc udzielona przez samorz4d gminy Czerwiellsk i samorzad powiato\ryy
5. Pomoc udzielona przez paisr' o
6. Inne \r?]ywy.

Rozdzial 3
Skladki i Swiadczenia na rzec Sp6lki

s10

1. Do oplacania skladek i wykonlvania 6wiadczeh na rzec Spolki s4 zobowi4zani:

1.1 Czlonkowie Spolki.
1.2 Wla3ciciele lub uzytt<ownicy gtunt6w, kt6rzy do Spolki nie nale2Q a zostali

zobowi4zani decyzja organu nadzoru do wykonania okeslonych prac

umozliwiaj4cych'funkcjonowania systemu melioracyjnego, a uchylajq sig

terminowego uykollania tYch Prac
2. Od wyso:koSci skladek pienig2oych czlonk6w Spolki zlezy rczmiar rob6t do

wykonania w danym roku kalendazowym
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1. Wysoko6i skladki pienigznej ( datku udzialowego) naleznej w danym roku od
poszczeg6lnych czlonk6w Spolki okreSla sig jako iloczyn powierzchni gmntu
zmeliorowanego przez stawkQ jednostkow4 o kt6rej mowa w ust.2. Naliczona dla
czlonka Sp6lki skladka pieniQzna (datek udzialowy) nie moze byd nizszy od 213
wysokoici stawki jednostkowej ustalonej dla danego sol€ctwa, zaok€lonej do
pelnego zl.

2. Stawk4 jednostkowQ jest to wielko56 wyrazona w zl za iedei hektar powierzchni
gruntu zmeliorowanego. Stawkq jednostkowq ustala w drodze |uchwaly Zuz4d
Spolki.
WysokoSi skladki pienieinej naleznej w danym roku od poszczeg6lnych czlonk6w
Spolki wynika z przemno2eria powierzchni gruntu zmeliorowanego przez k\./otQ o
kt6rej mowa w pldl
U2ytkownicy dzialek siedliskowych ,rolnych , budowlanych wnoszQ oplatc
wysokoSci okreSlonej w ust.1,2,3.
Wysoko6i sktadek lub Swiadczei nale2nych w danym roku od poszczeg6lnych os6b
nie bgd4cych czlonkami Sp61ki ustala organ nadzoru na wniosek Zarz4du Sp6lki w
wysokoici nie mniejszej niz dla azlonk6w Spolki.
O naliczonej przez Zwzqd Sp1ki u'ysokoici skladek pieniQznych r.ale2y zawiadotl:'le
czlonk6w Spolki w spos6b zwyczajowo przyjQtym w danym solectwie

3 .

4 .

6.

s12

Nie uiszczone naleznosci Spolki z t14ulu skladek i 3wiadczeir w terminie oznaczonym w
wezwaniu-podlegaj4 przymusowemu Sci4gnigciu wraz z odsetkami za zwloke i kosztami
egzekucyjnymi (zgodfie z przepisami o egzekucji nale2no3ci podatkowych)

Rozdzial 4
Czlonkowie Sp6lki ,prawa i obowi4zki

$13

1. Czlonkami Sp6tki wodnej sq osoby fizyczne i prawne- wlasciciele lub uzytkolvnicy
grunt6w zmeliorowanych wymienieni w zal4czniku do statutu. wykaz i oznaczenie

lrunt6w zmeliorowanych znajduje Sig w dokumentacji technicznej o kt6rej mowa w

53 ust.3
2. Nastgpca prawny czlonka Spolki wchodzi w prawa i obowiqzki czlonka Spolki

3 lrzyjpiie io Spolki nowego czlonka nastgpuje po stwierdzeniu posiadania gruntu

zmeliorowanego i przyigcla ptzez ZanqA Spolki w drodze uchwaly - -
4. Wyl4cznie czl6nka ze Spolki nastepuje w drodze uchwaly Zarzqdu Sp6lki na wniosek

zainteresowanego czlonka Spolki lub Kierownika Spolki

s14

Czlonkowie Spolki maj4 Prawo :
1. Brania'udzialu w obradach zgomadzenia czlonk6w Spolki, zglaszania wniosk6w oraz

zglaszania glosu odrqbnego z wpisaniem do protokolu
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2. Glosowania przy podejmowaniu uchwal na Walnym Zgromadzeniu-za po6rednictwem
delegat6w poszczeg6lnych solectw.

3. Byi wybieranym do organ6w Spolki.
4. KoEystania ze wsp6lnych urz4dzeh, maszyn oraz innych Swiadczei Spolki w spos6b

okreslony przez jej zarz4d.
5. Z4dania od organ6w Spolki informacji i porad w zakresie statutowej dzialalnoSci

Spolki.

srs
Czlonkowie Spolki sq zobowiqpani:
l.Do wnoszenia skladek pienig2nych i Swiadczei niezbgdnych do wykonlvania statutowych
zadari Spolki.
2. Stosowa6 sig 6ci5le do postanowiei i niniejszego statutu, jak rowniez do uchwal i poleceh
organ6w Spolki wydanych w zakresie ich statutowej dzialalnoSci.
3. Pelnii w razie wyboru do organ6w Spolki powierzone obowi4zki.
4. Sci3le wsp6lpracowat z zarzqdem zmierzajqcym do osi4gnigcia celow Spotki.
5. Brai udzial w zebraniach czlonk6w Spolki.

s16

Czlonkowie Spolki s4 zobowi4zani do udostQpnienia wlasnych grunt6w do cel6w
wykonywania prac na urz4dzeniach melioracyjnych Spolki.

Rozdzial 5
Organy Sp6lki, spos6b powolywania i zakres dzialania.

$17
Organy Spolki s4:
LWalne Zgromadzenie Delegat6w Spolki.(WZDS)
2.Zarz4d.
3.Komisja Rewizyjna.

s18

Wyb6r delegata na Walne Zgromadzenie Delegatdw Spolki(WZDS)
t.Wyb6r Delegata na Walne Zgromadz€nie Delegat6w Spolki (WZDS),nastepuje odrQbtie

dla Lazdego obrgbu wsi z udzialem zainteresowanych czlonk6w Spolki z zachowaniem

zasady j ak w ust. 5
z.Kazty cztonek Spolki obecny na zebraniu dla danego obrpbu wsi ma j€den glos Delegatami

obrgbu wsi Golectwa) zostaj4 czlonkowie kt6rzy uzyskali najwigcej glos6w Z zeb:ania

spisuje sig protokol w kt6rym odnotowuje siQ \Iyt6r Delegata na WZDS .
:. lrotokol pottpisuje prowadz4cy zebranie (czlonek Spolki z danego obrpbu wsi )i czlonek

zarz4du Sp&ki uczistnicz4cy w zebraniu lub wyznaczony pelnomo"l+ ^
4. wyb6r delegat6w nastQpuje co pigd lat lub po zlozeniu tezygnacii z funkcji delegata lub

wykluczeniu jego z czlonkostwa w Spolce.
5.'Ilo36 delejatl6w na WZDS reprezentuj4cych poszczeg6lne obrqby wsi (solectwa) ustala siQ

do 5 os6b zjednego solectwa.
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W Walnym Zgromadzeniu Delegat6w Spolki (WZDS) uczestnicz4:

l. Delegacii peln-omocnicy czlonk6w Spolki danego obrqbu wsi (solectwa)'

2.Za$oszorre osoby z glosem doradczym'

$20

Walne Zsromadzenie Delegat6w Spolki zwoluje raz do roL:u Zarzqd Spolki.w terminie

i" l"i"-iir"r* af" zatw'ierdzenia i zamknigcia rachunkowego za rok ubiegly oraz

aL ,"r*l",at.niu pt.nu finansowo-rzeczowego Sp6lki n-d-biez?cy tok: , ,
i.rua SoOrf.l ,obo*i4rany jest ponadLd zwola' WZDS' na 24danie Komisji

iJJl"i*,i *.a""i" 
"o 

nujrnni"1 '/, delegat6w, Spolki, na z4danie organu nadzoru'

zarrad lpotti moze townie2 zwolai WZDS z wlasnej inicjatywy .. .
Z4danle zwolarriaWZDs nalezy zlozyt na pismie do Zarzqdu Spolkt z podanrem

proponowanego Porzqdku obrad.

$21

Walne Zgromadzenie Delegat6w Spolk(wZDS) zwoluje zarz4d Spolki za 
^pomocq

oisemnegl obwieszczania w;"wieszonego na dwa tygodnie przed termrnem

i"."."i?""r" *'ri"ariur" zuzadu spol-ki i w miejscu. dokonraania publicznyah

:il;;";;t ;; 
-i;6tkt 

,otiuao-iu 
'o"t"gut6w 

pisemnie na dwa tvsodnie przed

tJrminem WZDS.
ii'i"ttr"", .i":*" ; porz4dku obrad WZDS' Zarz4d Spolki zawiadamia' rownoczeinle

ir"a"i*v 
"tg;"";rJ- 

i ;eanosth uatinistracji wspolpracuj4ce z Spolk4

s22

Walne Z$omadzenie Delegat6w Sp6lki (WZDS) wybiera Przewodniczacego zebrania

Przewodnicz4cy powoluje protokolalta'

2.

1

3 .

l .

2

s23

Kazd€mu delegatowi przystuguje jeden glos'

1 .

2.

$24

Do waznosci uchwal Walnego Zgromadzenia Delegat6w Spolki (WZDS) konieczna

[u 
"u*""ie 

." 
""j*niej 

pJowy ticzby delegatow Spolki

w razie Drzybvcia na Walne Zgromadz"n[ ouesion"; w pkt l.liczby delegar6w

il6,fi"t;;:iiffi;il*or'j" w?os * tvm porzadku obrad - * *s.:1t":ll:-l:"ffir"iJ rii*i"t 30 min Podjqte uchwity wzos '*otanego w drugrm termrnre s4

;;;;;;;;#;.;gledu na liczbs obecnvcir delegat6w sp6lki z zasrtzezsniem 52s
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L Uchwaly Walnego Zgromadzenia Delegat6w Spolki WZDS podppujq ;
rrr"*oani"rf"y i itrototcolait. oJpls ptliototu ttti z uchwalami i,-protokolem komisji

ii"*iryi*l tlilrv pt""ia6 wlasciwemu organowi nadzoruj4cemu w terminie 7 dni

$26

Je2eli uchwala WZDS narusza przepisy prawa i

statut Spolki moze uchylic tak4 uchwalq
statutu organ nadzoru kt6ry zatgtierdTtl

s21

1. Do Walnego Zgomadzenia Delegat6w Spolki (WZDS) nalezy:

t.I Uchwaienie zakresu rzeczowego prac Spolki oraz jej bud2etu

i.i iJ*"f"ri" ,p"* a^ie','ia d\i Zavqdi Spolki do iaci4gania pozyczek lub ked]46w w

imieniu Spolki do ustalonej wysokosci
r 1 W;b6r czlonkow zarzadu i czlonk6w Komisji Rewizyjnej a.takze jej odwolanie

WvUo. irtont O*. Zarz4du i Komisji Rewizvinei dokonuie sie w sposoolawny

1.4 Ustalenie liczby delegatow 
" 

posr"re!61;ych solectw z uwzglpdnieniem s 18 ust 5

i.; 
";i;;;C;;1" i lut'i"'ai"ni" 

-'J"znvch 
sprawozdan oraz udzielenie zarz4do, /l

"or?tt$*11#t""," trsoko6ci skladek (datk6w udzialowych) i innych Swiadczeh spolki

t.7 Uchwalenie zmian statutu Spolki'
i ; il{i;;"il"l';ui *,fiu*l" p"v'tqp'.'"'j fpki.do Tll',Iispolek 

wodnvch
1.9 Podeimowanie ucrt*ul * 'ptu*t" iolii"-nlu spoittl 

" 
innu spolk4 wodnE' albo podziatu

Spolki na drvie lub wi!?:j 
f!*1",^ -^*t"zania spolki oraz powolania likwrdator6w

I l0 Podjecie uchwall ' 'p'iy.'"-i:;;;;;i 
.ri"*"ro; i,.* rarzqd tub Komisi€.

i I j'iJiii*1',llxi"":'"Ti:i"l'",il##'#;i'";;i;; ;* ez 2au4d lub -Komisje

Rewizyjn4 , ieoo odwolaniem.
2 Nie udzielenie absolutorrum zarz4uowi Spolki jest r6wnoznacznl i]:9: 

t":.

i.'tffi;i;"'i";;"go- iao ud"i"' iJ"lulto* sponi $r. rlasaj4.,swojej wa2nosci

tat*i"rdt"r,ii p"ez organ nadzorujqcy Sp6lkq wynikajqcy z przeplsow prawa

$28

Walne Zgromadzenie Delegat6w Spolki flffZDS) jest zwolywane przez Zav4d co

najmniej raz w roku. 

$29

Zarz4d Sp6lki jest organem wykonawczym Spolki kieruje jej dzialalnosci4 i reprezentuje j4

\a zert'],qtrz
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W sklad Zarzqdu Spolki wchodz4:
l Pze\wodnicz4cy
2. ZastQpca PsewodniczAcego
3. Trueah czlol\k6w Zafl4dx

$31

L Walne Zgromadzenie Delegatorv Spolki (WZDS) dokonuje wyboru Zarzadu spo3r6d

delegat6w Spolki na okres piqciu lat
2 le2eIi czlorck Zarzrdl uriaq czlonkostwo w Sp&ce Zarzqd. wnosi o powolanie
^ 

""*ig"-;lL"u^ 
iarz'qdu na najblizs'ym posiedzeniu wzDS kt6rego mandat trwa do

naiblizszeso WZDS
L Jezeli niJ dojdzie do wyboru Zwz4du przez

powolanej z urzqdu osobie pelnienia czynno5ci
WZDS organ nadzoru PowerzY

Zarz4du do czasu wyboru Zarz4du

przezWZDS
a iv i*.i"[i.""rt miesiqcy od dnia w ktorym decvzj? o k]6ryT .mowa 

w ust 3 stala

siQ ostateczna o.oou ty"nu"'ono do wypelniania obowiqzkow Zarzqdl] test
-iboiii"anu 

.*ola6 wmS w celu nybrania now e9o zavqd\t -
s i#i izis .i" dokona ryboru nowego zatzqdu organ nadzoru,moze ustawo w
' "it"{"i 

i""i:i i*zad Komisarycznv sp&ki nu 
"'u' 

o'nu"'ony nie dluzszv niz rok'

$32

l. Jezeli Zaflgd Sp61ki nie wykonuje swych .obowi4zk6w 
lub,wykracza przeciwko

no.r*o*i.nio* iruruiu lub obowi4zujqcym pizepisom .organ..nadzoru 
moze wystaptc o

zebranie WZDS w celu dokonania wyboru nowego zafz4ou )p-orKr'

2. Je2eli nie dojdzie do wyboru nowego7 i;,4iu poetWZoS orga[ nadzoru moze odwolai

; ,"-";;;;;;';r;o*i.k pot'c"g6-lnvctr i'on*6* zatz4du lub catv zaftad w ryn

or^i.Atu rnu oapo*iednie zastosowanie $l I ust 3

t .

2 .

3 .

s33

ZebtarieZarzqduzwolujePrzewodnicz4cyzaw\adam\al4cpisemnieczlork6w
Zarzqdu o terminie i przedmiocie obrad'

Uchwaly Zarz4du pode1mowane s4 zwykl4 wipkszo6ci4 glos6w Przewodnicz4cego lub

jego zastgpcy. -^,r  ̂ i . ,,;, prTewodn'
zoosiedzenzaftqdusporzqdzaslgprr-rtokoly'Protokolypodpisuj4Przewodntcz4cyt
Protokolant.

s34

Czlonkowie Zarcqdu nie ouzymui4 .wvnaqrodzenia 
za swe czynnoici Otrzymujq oni za

i-a"'p"tf"ar*i" 
"L*iwalent 

w wysokoSci 7o diety' zaokrqgtony do pelnego zlotego
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l. Do zakresu dzialania Zarz4du Spolki nale2y w szczeg6lnosci:

1.1 Reprezentowanie Sp6lki w s4dzie, wobec organ6w administracii panstwowej '

inst,4ucji oraz innych organizacji
1.2 Administrowanie maj4tkiem Sp6lki'
i.: zu,-dni"ni" Kierownika Sp6lki dla prowadzenia Biura Spolki'. organizaqi wac

,.i"."qq;"i ;; rlyttn1*unia ,adan Spolki, nadzom technicznego nad wykonywanymi

robotami. nalezytego utrzymania urz4dzeir Spolki
1.4 Wskazyranie wykonawc6w rob6t
t'5 opiniowanie zalo2eir i dokumentacji projektowej ,melioracyjnej, branie udzialu w

odbiorach rob6t inwestycyjnych melioracyjnych'--i.e 
p.rvgoto*-ie material6w i *nioitot na walne zgromadzenia delegat6w Oraz

wvkonywanie uchwal walnego zgromadzenia delegat6w
"?"ij;6;;")nie #elk"o.ci sa*ek i sklaiek oraz innych Swiadczei na rzecz Sp6lki

i przedstawienie ich na WZDS celem ich uchwalenia' 'l-t-itr"a"ti" 
*.i"sk6w do organu nadzoru o wyznaczenie skladki lub innego lwiadczenia

dla os6b bqd4cych czlonkami Sp6lki"' 
1.;"s"fi;;i;;iJet i 6."iad""ei, od 

",lonk6w 
Spolki oraz os6b nie bsd4cvch czlonkami

Spolki"'i'io 
u*u.tuni" * czesci lub caloici skladek i Swiadczen nalo2onych na czlonk6w Spolki

w s)tuacjach:
- orzedawnienia nale2noSci
-trudnei SciaqalnoSci
-io.o*v.ft f 

""U,.O*l 
syuacj i bttowej czlonka Spolki i jego rodziny .,,

1.1 I Regulowanie rachunkow zvJe"^ii"n' t dziala]no6cia Sp6lki oraz prowadzenie

triqgo*oa.iipolti *g zasad ustalonych odrqbnymi przepisami

t iZ przedsiawieniJ ksi4g rachunk6w i innych akt do. kontroli przepro\Nadzonel przez

m"i.fi ,.*itvj"a frb inne organy upowaznione do kontroli Spolek

1 .13  i r rzy jmowanie  nourych  cz lonkow Spo lk i -  . . , .  , .  - . . , - ,
I l4 Reiestrowanie zmian w gruntach objgtych dziatalnoscr4 SporKl

I I 5 Z;oha,/anie Walnego Zgromadzenia Delegatow Spolkl

L l6 Skladnie sprawozdan z dzialalnoici Spolki

i. il pr"edstat"ienie na WZDS projekt6w uchwal

I l8 Zawieranie i rozwi4zywanie um6w o pracg

7.7g Zaci4Earie pozyc'"r * rama"n upo*aznienia prze' Walne Zgromadzenie delegatow

L20 Zawieranie um6* o Aortu*e ,plitui-"terial6* or- o *ylonanie prac niezbgdnych

do osi4gnigcia cel6w SPolki
1.21 Zgloszefie do katastru woonego zmian dotycz4cych -zmiany 

nazwy Sp6lki imion

nazwisk cztonk6w zafz4du onz 
"r6b";";;;;";,;jdy"h 

3polkg crasu trwania i danvch

Joiy""acy.t' d"cytji organu nadzoru o zatwierdzeniu statutu
--ilzu 'ustat"ni" 

itoscidelegaow na wZDS podzialem na poszczegolne.solectwa

2. O6wiadczenie w zakresre pru* i otoJiartO* maj{tkowych_ Sp6lki oraz dokumentv

i;;;" ;;;;t"r o*o"n Jro*o* 2t'qau spolti w tvm P'zewodnicz4cv lub jego

ZasteDca.
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Przewodnicz4cy Zuz4du Spolki czuwa nad calo6ci4 prac Zarzqdu a w szczeg6lnosci :

1. Przewodnicz4cy w zebraniach Zarz4du Sp6lki
2. Zawiadamia delegat6w Spolki o poleceniach oryan6w, administracji w zakresie

dzialalnodci Sp6lki
3. Zapewnia radzor nad czynnoSciami Kierownika Spolki

s37

Zarz4d Spolki mo2e p owierzyc cz\onkom Zarz4du organizowania zebrai i spotkan w celu :

L lirzymanialqczno6ci miedzy czlonkami Rady Soleckiej i mieszkaricami wsi

2. Urzymlrr'anie l4a znoici zLZM ill'l'l , UrzQdem Gminy.

L

s38

Komisja Rewizyjna jest orgarem powolanym do przeprowadzenia kontroli

dzialalnoSci Sp6lki.
Komisja Rewizyjna sklada siQ z trzech os6b wybranych z poSrod delegat6w na WZDS

Czlonkowie Zarz4du nie mog4wchodzi6 w sklad Komisji Rewizyjn"j: . . . . .
Przewodnicz4cego Komisji Rewizyjnej wybiera,i4jej cztonkowie spo3r6d siebie

s3e

l. Komisja Rewizyjna obowi4zana jesl co najmniej raz do roku skontrolowa6 wybrane' 
i-ad;""" wodne Spotki'i priynajmniej raz na rok przed zwolaniem wzDS

skontrolowa6 prawidlbwo6i *ykonania budzetu prowadzenia ewidencji wla3cicieli

n.na* rrn"tioto*-ych dotument6w ksiggowych rachunk6w i korespondencji

ftornlt;u n"*irylnu ze swych czynno6ci kontrolnych sporz4dza protokol oraz

zoboiiqzana iesi zlozyc sprawozdanie w raz z wnioskami na WZDS

Z. fomisja ne\virvjna obowi4zana jest dokonac czynno6ci kontrolnych okreslonych w

ust.I rlwniez na z4danie % delegat6w Spolki lub zadanie organu nadzoru'

3. Komisja Rewizyjna moze na koszt Spolki powolywa6:

3.1 do zbadania bilansu Spolki -osobq z doswiadczeniem z dzledztny l(slQ€owoscr

:.i oo ,badania obi"kt6w budowlanych gospodarki wodnej nale2qcych do spolki -osobQ

Dosiadaiaca slosowne uprawnienia budowlane
I I 6"" i.tilJr.,tv"rt w'toku kootroli nie prawidlowo6ciach komisja rewizyjna

zobowi4zanajest zawiadomid niezwlocznie Zarz4d Spolki i organ nadzoru

$40

Przepis $33 stosuje siq odpowiednio do czlonk6w komisji rewizlnej

2.
3 .
4.
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Rozdzial 6
Rozwi4zanie i likwidacja SP6lki

s4l

Spolka moze byi rozwi4zata ptzez otgan nadzoru w drodze Walnego Zgroroadzeria Jeieli

l. Dzialalnosci Spolki narusz prawo lub statut
;. t;t;qi1;tfi na jaki zoital ustanowiory zarz4d komisaryazny o kt6rym mowa w $31
ust 5 , a WZDS nie dokonalo wyboru nowego Zuz4dcy
3. Liczba czlonk6wjest mniejsza niz 100.

s42

l Rozwiqzanie Spolki nastQpuje po przeprowadzedu postQpowania likwidacyjnego W' 
;;#1";; il;,ap"*"il 

"spo*u a"iutu pod dotvchczasowq nazw4 z dodatkem

*.r.azow .. w iikwidacii " oraz zachowuje osobowoSi prawna

, ;ilffi;i;;;;;;6tki i.oz" uJe .'ton"t 'urz4du lub osoba powolana uchwala wZDS

;. \;' ;;;;;;;kt 
'tozwi4zania'spolki 

na podstawie decvzji o kt6rej mowa w $41

likwidatora wyznacza organ oadzoru'
4 i,il;J;; pirejmule piawa i obowi4zki zarz4du i podejmuje w imieniu Spolki

czynno3ci nie zbqdni do zakoirczeniajej dzialalnoici

s. ill*iAuto, *vnugradzany jest na kosJ Spolki wysoko6i wynagrodzenia ustala organ

nadzoru.
o. lit-iria":tot oapo*iada za szkody powstale na wskutek przeprowadzenia postqpowanta
- 

rif.*iAu"vjn"gi , naruszeniem zasid okre6lonych w ustawie lub statucie Spolki

s43

Organ nadzoru po otrzvmaniu uchwalv "W?S" w likwidacji po ':.ilt""Jd^'j"t:

ort"otaarny"h rachunk6w i sprawozdari likwidatora wystepuJe z wnlosKlem o

wvkre6lenie Sp6lki z katastru wodnego/
ii"i"nii aou;r"*, .ozwi4zanej spolki likwidatorzy przekazuj4 nastqpcy prawnemu .

il"ri!o.u ot"*"tni.twiazanej spottti jest Powiat zielonogorski

vi"ii'"-J""r"t Ji p" rikwidacji Spblki przejmuje Powiat zielonog6rski .
;;;";i"""p;r;;;;"i1"6'iogit,k' i"-"lkich zobowiazan i naleznosci ci{z4cvch na

Spot"e nuitapl j"aynie po wcze6niejszym wyrazefliu zgody przez Rade Powratu

2.
3 .
4 .
5 .
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Z dniem zalwierdzenia niniejszego statutu tlaci \taznosi dotychczasowy statut Spolki z

inr"^ii""".rv."1si; iotu lrut*iero"ony oecyzj4 Naczelnika Gminy Czerwieirsk z dnia 8

czerwca lv /o r.).

GMINNA
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