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STATUT SPÓŁKI WODNEJ
Gminna Spółka Wodna Mordy
08-140 Mordy

Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Spółka Wodna nosi nazwę „Gminna Spółka Wodna Mordy” zwana dalej
Spółką.
§2
Siedzibą Spółki są Mordy.
§3
Terenem działania jest obszar Gminy Mordy.
Rozdział II Cele Spółki oraz środki do ich
osiągnięcia
§4
1. Spółka jest samorządną organizacją zrzeszającą osoby fizyczne lub mającą
na celu zaspokojenie wskazanych prawem wodnym potrzeb w dziedzinie
gospodarowania wodami w zakresie wskazanym ustawami.
2. Spółka Wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się
decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.
3. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
§5 Celem Spółki jest: 1.utrzymanie i
eksploatacja urządzeń melioracji wodnych wraz z budowlami:
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ust 1- szczegółowych- na koszt Spółki,
ust 2- podstawowych- na koszt Skarbu Państwa.
2.prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych,
3.konserwacja
dróg
dojazdowych
wykonanych
obiektów melioracyjnych na koszt Skarbu Państwa,

w

ramach

4.wykonanie innych robót ziemnych przyjętych na zlecenie.

§6
Spółka Wodna osiąga swe cele w drodze:
1.wykonania zadań systemem gospodarczym,
2.zlecenie wykonania zadań Związkowi Spółek,
członkiem lub innym jednostkom gospodarczym,

którego

jest

3.wykonania zadań przez członków Spółki,
4.przygotowania lub opracowania założeń techniczno-ekonomicznych
oraz projektów inwestycji objętych działalnością Spółki,
5.współdziałanie z wykonawcą robót w szczególności w zakresie kwater
oraz środków transportu,
6.współdziałanie z organizacjami i spółdzielniami w zakresie
prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej na terenach zmeliorowanych.
§7
Do osiągnięcia celów Spółki służą:
1. składki i inne świadczenia członków oraz osób i zakładów gospodarczych
nie będących członkami Spółki,
2. wpływy z majątku i zysk z działalności gospodarczej Spółki,
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3. pomocy udzielanej przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego w formie dotacji.
Rozdział III
Członkowie Spółki
§8
1. Członkami Spółki są osoby fizyczne lub prawne posiadające użytki rolne
zmeliorowane.
2. Przyjęci do Spółki nowego członka następuje na jego wniosek
w drodze uchwały Zarządu Spółki.
3. Na wniosek Spółki Wodnej lub zainteresowanego zakładu starosta
w drodze decyzji może włączyć osobę fizyczną lub zakład gospodarczy
do Spółki, jeżeli jest to uzasadnione celami, dla których Spółka została
utworzona.
4. Wykluczenie członka ze Spółki następuje w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia z powodu:
1) rażącego naruszenia obowiązków statutowych,
2) szczególnych względów gospodarczych,
3) indywidualnego wniosku członka Spółki,
4) przejęcie jego praw i obowiązków przez następcę prawnego.
§9
Członek Spółki jest uprawniony do:
1.być wybrany na delegata Spółki Wodnej w swojej miejscowości celem
jej reprezentowania i podejmowania uchwał odnośnie działalności Spółki,
2.udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Spółki oraz zgłaszania
wniosków bez prawa głosu,
3.delegat na Walne Zgromadzenie ma prawo wybierania członków Zarządu i
Komisji Rewizyjnej,
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4.korzystanie z maszyn i innych świadczeń Spółki,
5.żądania od organów Spółki informacji i porad w zakresie statutowej
działalności Spółki.
§ 10
Członek Spółki jest obowiązany do:
1. stosowania się do postanowień statutu oraz do uchwał i poleceń organów
Spółki wynikających z jej zadań,
2.opłacania składek oraz wykonania innych świadczeń na rzecz Spółki,
3.współpracy z organami Spółki,
3a. członek Spółki Wodnej sprzedające swoje użytki rolne zmeliorowane lub
przekazując na spadkobierców lub następców zobowiązany jest w przeciąg
jednego miesiąca zgłosić się w ZSW Siedlce z aktem notarialnym lub innym
ważnym dokumentem celem wprowadzenia zmiany właściciela lub
użytkownika,
4.uczestniczenia jako delegat w Walnym Zgromadzeniu,
5.umożliwienia wykonania na jego gruntach prac
do wykonania zadań statutowych bez żądania odszkodowania,

niezbędnych

6.członkowi Spółki będącemu delegatem przysługuje jeden głos a zakładowi
tyle głosów ile razy świadczenia zakładu są wyższe od średniej wartości
świadczenia jednego delegata, nie więcej niż 50% wszystkich głosów.
§ 11
1. Walne Zgromadzenie członków zastępuje się Walnym Zgromadzenie
Delegatów w przypadku jeśli ilość członków Spółki przekracza 200 osób
fizycznych.
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§ 12
1.Członkowie Spółki w miejscowościach objętych terenem działania Spółki
wybierają delegatów w liczbie proporcjonalnej do ilości członków Spółki w
danej miejscowości.
2. Jeden delegat może reprezentować nie więcej niż 85 członków Spółki
a łączna ich ilość nie może być mniejsza niż osób 35.
3. Delegaci wybierani są na okres pięciu lat.
§13
Wysokość składek z 1 ha lub innych świadczeń uchwala Walne Zgromadzenie
w wysokości zapewniającej wykonanie uchwalonego planu pracy i budżetu
proporcjonalnie do odnoszonych korzyści ze zmeliorowanych użytków rolnych
lub leśnych odnoszących korzyści z melioracji szczegółowej i podstawowej.
§14
O wysokości składek i terminie ich opłacania oraz rodzaju, wartości i sposobie
wykonania innych świadczeń zawiadamia się pisemnie członków Spółki.
§ 15
Do ściągania nie wpłaconych składek i innych świadczeń w określonym
terminie, o których mowa w paragrafie 13 na rzecz Spółki Wodnej stosuje się
odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych zgodnie z art. 170
ust 5 Prawa Wodnego.
§ 16
Świadczenia nie wykonane przez członków Spółki w oznaczonym terminie
mogą być wykonane na jego koszt przez Zarząd Spółki.
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Rozdział IV
Organy Spółki
§ 17
Organami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§18
Do Walnego Zgromadzenia należy:
1.uchwalanie planu pracy Spółki Wodnej oraz jej budżetu niezbędnego do
wykonania zadań,
2.uchwalenie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Spółki z 1 ha
odnoszącego korzyści z melioracji szczegółowej lub podstawowej,
3.ustalenie wysokości zaciągnięcia kredytu upoważnienie Zarządu do jego
podjęcia,
4.wybór oraz odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
5.rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6.podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości albo zbycia
nieruchomości Spółki,
7.uchwalenie zmian statutu Spółki,
8.podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółki Wodnej z inną Spółką
Wodną albo podział Spółki Wodnej na dwie lub więcej Spółek,
9.podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółki do Związku Spółek
Wodnych albo podjęcie uchwały o wystąpieniu Spółki ze Związku Spółek
Wodnych z zachowaniem jednego roku wypowiedzenia,
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10.wyłączenie z konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej przez Spółkę
Wodną
następuje
uchwałą
Walnego
Zgromadzenia
Delegatów
na indywidualne wnioski, jeżeli za wystąpieniem ze Spółki wypowie się
większość osób zainteresowanych lub właściciele, co najmniej połowy
obszarów gruntów zmeliorowanych danego kompleksu,
11.podjęcie uchwały w sprawie
oraz powołanie likwidatora,

rozwiązania

Spółki

Wodnej

12.zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora,
13.podjęcie uchwał w sprawach
lub
Komisję Rewizyjną,

przedstawionych

przez

Zarząd

14.uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
niezależnie od ilości delegatów z tym, że uchwały Walnego Zgromadzenia w
sprawie:
1)zmiany statutu,
2)rozwiązania Spółki Wodnej,
3)połączenia z inną Spółką Wodną,
4)wstąpienie i wystąpienie ze Związku Spółek Wodnych,
5)wyłączenia członków ograniczenia całej miejscowości,
6)podziału Spółki Wodnej,
zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej
połowy liczby delegatów Spółki Wodnej.
§ 19
1. Walne Zgromadzenie
najmniej raz w roku.

Delegatów

zwołuje

się

przez

Zarząd

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się ponadto na pisemny wniosek
1) Komisji Rewizyjnej,
2) co najmniej jednej czwartej członków Spółki lub jedna druga delegatów.
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co

3.Do wniosku, o którym mowa w ust 2 powinien być dołączony porządek
obrad.
§20
1.Walne Zgromadzenie Delegatów i przedstawicieli zakładów gospodarczych
zwołuje się pisemnym zawiadomieniem.
2. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce i porządek obrad Walnego
Zgromadzenia.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu członkowie
Spółki nie będący delegatami oraz osoby nie będące członkami Spółki.
§ 21
1.Walne Zgromadzenie
protokolanta.

wybiera

przewodniczącego,

2.Protokół
Walnego
i protokolant.

Zgromadzenia

podpisuje

który

powołuje

przewodniczący

§ 22
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej w sposób jawny, na żądanie większości zebranych wybór może być
dokonany w sposób tajny.
§ 23
1.Zarząd Spółki wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, kieruje
działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową
i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd jest obowiązany do przedłożenia staroście uchwał organów Spółki w
terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
3. Zarząd Spółki Wodnej ma prawo obciążenia członków Spółki kosztami
świadczeń lub prac nie wykonanych w terminie.
4. Do właściwości Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone dla innych
organów Spółki.
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5. Zarząd Spółki jest 6 (wieloosobowy).
Zarząd składa się z:
1) przewodniczącego,
2) zastępcy przewodniczącego,
3) sekretarza,
4) członków zarządu w liczbie 3, ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
§ 24
1. Zarząd jest wybierany spośród członków Spółki na okres pięciu lat.
1a. Uzupełnienie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji
odbywa się z delegatów biorących udział w wyborach na początku kadencji.
Zarząd i Komisję Rewizyjna uzupełniają osoby, które uzyskały największą
liczbę głosów, które nie weszły do Zarządu i nie utraciły członkostwa.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki Wodnej są uprawnieni
członkowie Zarządu jednocześnie.
3. Wybrany Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
§ 25
1. Uchwały Zarządu Spółki są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy
pozostałych członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego Zarządu.
2. Z posiedzenia Zarządu Spółki sporządza się protokół Spółki,
który podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.
3. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki
oraz dokumenty finansowe podpisuje przewodniczący lub jego zastępca
oraz jeden członek Zarządu.
4. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.
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§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli działalności Spółki.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych z pośród członków
na okres pięciu lat.
3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna kontroluje przynajmniej raz w roku stan urządzeń
i prawidłowość gospodarki finansowej Spółki oraz w miarę potrzeb
na wniosek Zarządu lub starosty.
2. Z kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół oraz składa
sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu wraz z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Zarządowi.
3. Komisja Rewizyjna zawiadamia Zarząd Spółki oraz starostę powiatu
o uchybieniach stwierdzonych podczas kontroli.
§ 28
1. Komisja Rewizyjna może na koszt Spółki powołać biegłego księgowego do
zbadania sprawozdania finansowego.
2. Do zbadania stanu urządzeń na obiektach melioracyjnych osobę mającą
odpowiednie przygotowanie zawodowe.
3. Wynagrodzenie powołanych osób, o których mowa w ust 1 i 2 powinno być
ustalone na poziomie wynagrodzenia pracowników Spółki.
§ 29
1. Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów
przejazdu i noclegów na zasadach ogólnych oraz ekwiwalent (dieta)
za utracony czas w wysokości 1-2 diet pracowniczych.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymać nagrodę raz
w roku za szczególny wkład pracy w wykonaniu zadań Spółki, których łączna
wartość nie może przekraczać 1,5-2% budżetu Spółki.
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3. Nagrody dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej w wysokości ustalonej przez
Walne Zebranie Spółki Wodnej przyznaje Zarząd ZSW na swoim posiedzeniu
Zarządu.
Rozdział V
Kontrola nad działalnością Spółki
§ 30
Nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki sprawuje starosta.
§ 31
1. Zarząd Spółki Wodnej obowiązany jest do przedłożenia staroście uchwał
organów Spółki w terminie 7 dni od ich podjęcia.
2.Uchwały organów Spółki Wodnej sprzeczne z prawem lub statutem są nie
ważne: o nie ważności uchwał w całości lub części orzeka starosta w drodze
decyzji- nie dłużej niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
3.Starosta wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały może wstrzymać jej wykonanie.
4.Decyzja, o której mowa w ust 2 jest ostateczna. Spółka Wodna, której
uchwała została uchylona może zwrócić się do starosty z wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie sprawy a po wyczerpaniu tego trybu Spółce Wodnej
przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
§32
1. W przypadku powtarzającego się naruszenia przez Zarząd prawa
lub statusu starosta może w drodze decyzji rozwiązać Zarząd wyznaczając
osobę pełniącą jego obowiązki.
2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust 1
stała się ostateczna osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków Zarządu jest
obowiązana zwołać Walne Zgromadzenie w celu wybrania nowego Zarządu.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru nowego Zarządu, starosta
ustanawia w drodze decyzji Zarząd Komisaryczny Spółki Wodnej na czas
oznaczony, nie dłużej niż rok.
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Rozdział VI
Rozwiązanie Spółki
§33
1. Spóła Wodna może być rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka Wodna może być rozwiązana przez starostę w drodze decyzji jeżeli:
1) działalność Spółki narusza prawo lub statut,
2) upłynął termin na jaki został ustanowiony Zarząd Komisaryczny, o którym
mowa w paragrafie 32 ust 3 a Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru
nowego Zarządu.
3. Liczba członków jest mniejsza niż trzy osoby fizyczne lub prawne.
§ 34
1. Rozwiązanie Spółki Wodnej następuje po przeprowadzeniu postanowienia
likwidacyjnego. W okresie tego postanowienia Spółka działa pod
dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazu „w likwidacji” zachowując
osobowość prawną.
2. Likwidatorem Spółki może być członek Zarządu lub inna osoba powołana
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku rozwiązania Spółki na podstawie decyzji, o której mowa w
paragrafie 33 ust 2 likwidatora wyznacza starosta.
4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu Spółki i podejmuje w
imieniu Spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności.
5. Likwidator wynagradzany jest na koszt Spółki.
6. Likwidator odpowiada za szkody powstałe w skutek postępowania
likwidacyjnego z naruszeniem prawa lub statutu Spółki.
§ 35
Zobowiązania Spółki Wodnej będącej w likwidacji pokrywane są w kolejności:
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1) zobowiązania ze stosunku pracy,
2) zobowiązania w zakresie danin publicznych,
3) koszty prowadzonej,
4) inne daniny.
§36
Starosta po otrzymaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej
likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora
występuje z wnioskiem o wykreślenie Spółki Wodnej z Katastru Wodnego.

Statut
Gminnej
Spółki
Wodnej
Mordy
decyzją RŚ.6212/6/02 z dnia 30.04.2002r.

został

zatwierdzony

Zmiany do Statutu zatwierdzone decyzją RŚ6343.7.2012 z dnia 16.05.2012r.

Zarząd:
przewodniczący zarządu:

Sławomir Chaciński

z-ca przewodniczącego:

Sylwester Chaciński

sekretarz:

Karol Żylak

członek zarządu :

Grzegorz Radzikowski

członek zarządu :

Andrzej Dąbrowski

członek zarządu :

Mariusz Soszyński

Wpis
pod

do
poz.

katastru
Wodnego
8 w dniu 26.09.2002r.
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