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 S T A T U T 
Gminnej Spółki Wodnej 
w Jordanowie Śląskim 

  
 

ROZDZIAŁ I 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
  

§ 1 
1. Spółka Wodna nosi nazwę „Gminna Spółka Wodna w Jordanowie 

Śląskim”, zwana dalej „Spółką”. 

2.  Siedzibą Spółki jest miejscowość Jordanów Śląski. 

3.  Teren działania Spółki obejmuje urządzenia szczegółowych melioracji wodnych                  

w granicach administracyjnych Gminy Jordanów Śląski. 

4. Spółka utworzona została na czas nieokreślony. 
 

§ 2 
1.  Spółka posiada osobowość prawną. 

2.  Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

3.  Spółka nie odpowiada za zobowiązania swoich członków, a członkowie nie 

odpowiadają za zobowiązania Spółki. 

4. Spółka może być członkiem Związku Spółek Wodnych. 
 

§ 3 
Spółka używa pieczęci zawierającej nazwę i adres spółki.  

  

ROZDZIAŁ II 

CELE SPÓŁKI I ŚRODKI DO ICH OSIĄGNIĘCIA 

§ 4 
1. Celami Spółki są: 

      a) wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 

      b)    utrzymywanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 

      c)   prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na użytkach rolnych. 

2.  Spółka osiąga swe cele poprzez: 

     a)   wykonywanie zadań systemem gospodarczym, 

     b)   zlecanie wykonywania zadań innym jednostkom, 

     c)   wykonywanie zadań przez członków spółki, 

     d)   współdziałanie z wykonawcą robót. 
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3.     Do osiągnięcia celów służą: 

a) składki i inne świadczenia członków oraz osób fizycznych i prawnych  nie 

będących   członkami, 

      b)  pomoc finansowa udzielana przez Skarb Państwa, 

      c)   dotacje innych osób prawnych i fizycznych. 
 

§ 5 
1. Składki pieniężne i świadczenia rzeczowe członków ustalane są przez walne 

zgromadzenie spółki, w wysokości niezbędnej do wykonania planowanych zadań. 

2. Należności spółki z tytułu składek nieuiszczone w terminie wyznaczonym                    

w wezwaniu podlegają przymusowemu ściągnięciu wraz z odsetkami za zwłokę           

i kosztami egzekucyjnymi w trybie egzekucji należności podatkowych 

(administracyjnej). 

  

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE SPÓŁKI 

§ 6 
1. Członkami Spółki są właściciele lub użytkownicy gruntów, korzystający z urządzeń 

utrzymywanych przez spółkę wodną, którzy zostali przyjęci lub włączeni do Spółki. 

Członkami Spółki mogą być ponadto podmioty gospodarcze, jeżeli ich udział          

w Spółce i korzystanie z jej urządzeń jest gospodarczo uzasadnione.  

2.  Następca prawny członka Spółki wstępuje w jego prawa i obowiązki. 

3.  Przyjęcie do Spółki nowego członka następuje w drodze pisemnej deklaracji 

złożonej przez osobę zainteresowaną, zaakceptowanej przez Zarząd. 

4.  Włączenie do Spółki zakładów następuje w drodze decyzji Starosty na wniosek 

zainteresowanych. 

5. Wystąpienie członka ze Spółki następuje na jego pisemny wniosek, złożony co 

najmniej na trzy miesiące przed zakończeniem roku. W tych przypadkach 

członkostwo ustaje z dniem 31 grudnia danego roku. 

§ 7 
Członek Spółki posiada: 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółki za pośrednictwem swoich 

delegatów. 

2.  Prawo do uczestnictwa w obradach i zgromadzeniach Spółki za pośrednictwem 

swoich delegatów. 

3.  Możliwość korzystania z urządzeń i sprzętu Spółki na zasadach określonych przez 

zarząd. 

4.  Możliwość korzystania z porad prawnych i technicznych w zakresie objętym 

działalnością Spółki. 
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§ 8 
Członek Spółki obowiązany jest do: 

1) przestrzegania  postanowień statutu Spółki; 

2) terminowego opłacania składek oraz wykonywania innych świadczeń rzeczowych 

wyznaczonych przez zarząd na podstawie uchwał walnego zgromadzenia; 

3) wypełniania obowiązków wynikających z wyboru do organów Spółki; 

4) współpracy z organami Spółki; 

5) umożliwienia prowadzenia  na jego gruntach prac niezbędnych do wykonywania 

zadań Spółki; 

6) powiadomienia zarządu Spółki lub biuro Związku Spółek Wodnych o zbyciu 

gruntów obciążonych składką.  

§ 9 
1. Członek Spółki obowiązany jest do niezwłocznego naprawienia szkód powstałych      

z jego winy w urządzeniach Spółki. 

2.  W przypadku nie naprawienia szkody w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, 

może ona być naprawiona na jego koszt i ryzyko przez Spółkę. 

§ 10 
1.    Wysokość składek i innych świadczeń dla poszczególnych członków Spółki ustala na 

dany rok Zarząd Spółki na  podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie 

planu finansowego Spółki. 

2.     O wysokości składek i terminie ich opłacania oraz o rodzaju i sposobie 

wykonywania innych świadczeń rzeczowych, członków spółki zawiadamia się 

pisemnie. 
  

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SPÓŁKI 

Organami spółki są: 
1)  Walne Zgromadzenie Członków (delegatów); 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

Walne Zgromadzenie członków 

§ 11 
1. Walne Zgromadzenie Spółki składa się z delegatów (przedstawicieli) poszczególnych 

sołectw wchodzących w skład Gminnej Spółki Wodnej. 

2. Delegatami na Walne Zgromadzenie Spółki są członkowie Spółki wybrani przez 

zebranie wiejskie sołectwa, w skład którego wchodzą mieszkańcy posiadający status 

członka Spółki, w ilości po 1 delegacie z sołectwa.  

3.    Delegaci wybierani są na okres 4 lat. 

4.    Każdemu delegatowi przysługuje 1 głos. 
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§ 12 
1. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku, 

przy czym termin, miejsce i porządek dzienny, powinien być podany do wiadomości 

członkom, nie później niż na 7 dni przed datą zebrania. 

2.    Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek: 

      1) Komisji Rewizyjnej; 

      2)   co najmniej 1/4 członków Spółki; 

      c)   Starosty. 

3.   Wniosek o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać porządek obrad oraz 

uzasadnienie zwołania walnego zgromadzenia. 

§ 13 
1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Spółki winno zawierać proponowany 

porządek obrad oraz informację o terminie i miejscu obrad. 

2.   Zawiadomienie rozsyła się pisemnie do wszystkich delegatów oraz Starosty. 

3.   Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zarząd może zaprosić przedstawicieli 

instytucji współpracujących ze Spółką. Uczestniczący przedstawiciele mają tylko głos 

doradczy. 
 

§ 14 
1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) obrad. 

2.   Protokół, uchwały i inne dokumenty Walnego Zgromadzenia podpisuje 

przewodniczący i sekretarz obrad. Uchwały Walnego Zgromadzenia dodatkowo 

podpisują członkowie komisji uchwał i wniosków. 

3.   Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu 

na liczbę obecnych delegatów, za wyjątkiem uchwał określonych w § 15 pkt 7-10, 

które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby 

członków (delegatów). 

§ 15 
Do Walnego Zgromadzenia należą: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowo – rzeczowych oraz 

udzielanie absolutorium Zarządowi Spółki. Nie udzielenie absolutorium jest 

równoznaczne z odwołaniem Zarządu Spółki; 

2) uchwalanie planu prac niezbędnych do osiągnięcia celów spółki, rocznego planu 

finansowego (budżetu), wysokości składek i innych świadczeń rzeczowych; 

3) upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów, pożyczek w imieniu Spółki do 

określonej wysokości; 

4) wybór oraz odwołanie przewodniczącego Zarządu i pozostałych członków Zarządu 

oraz Komisji Rewizyjnej; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości 

Spółki; 
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6) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Spółki do Związku Spółek Wodnych a także   

o wystąpieniu ze Związku; 

7) podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka Spółki w przypadku rażącego nie 

wywiązywania się z obowiązków członka; 

8)  uchwalanie statutu oraz zmian do statutu Spółki; 

9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Spółki i powołania likwidatora oraz 

zatwierdzanie jego ostatecznych rachunków i sprawozdań; 

10)podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółki z inną spółką wodną albo jej 

podziału na dwie lub więcej spółek. 

11) uchwalanie diet za udział w pracach na rzecz Spółki, zasad rozliczania kosztów 

podróży, oraz nagród dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

12) podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez Zarząd Spółki lub Starostę; 

13) podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia mienia pozostałego po 

rozwiązaniu Spółki. 

Zarząd 

§ 16 
Zarząd jest organem wykonawczym spółki, kieruje jego działalnością i reprezentuje na 

zewnątrz. 

W skład zarządu wchodzą: 

1) Przewodniczący; 

2) Zastępca przewodniczącego; 

3) trzech członków Zarządu. 

§ 17 
1.  Zarząd jest wybierany spośród członków spółki na okres 4 lat. 

2. Jeżeli członek zarządu nie może pełnić swojej funkcji, Zarząd może na jego miejsce 

powołać do swojego składu spośród delegatów nowego członka. Jego mandat trwa 

do najbliższego walnego zgromadzenia.  

3. Zarząd i komisja rewizyjna są wybierane w głosowaniu jawnym. Na wniosek 

większości delegatów wybory są tajne. 

§ 18 
1. Zebranie Zarządu zwołuje przewodniczący, lub jego zastępca poprzez zawiadomienie 

członków Zarządu o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. 

2. Obrady Zarządu prowadzi przewodniczący lub jego zastępca. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów 

decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 

4. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący 

obrad i protokolant. 
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§ 19 
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są : 

1. Każdy z członków Zarządu Spółki samodzielnie we wszystkich sprawach z wyjątkiem 

spraw wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2.  Co najmniej dwóch członków Zarządu w tym przewodniczący lub jego zastępca         

w sprawach dotyczących nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości Spółki, 

zaciągnięcia pożyczek lub kredytów, nabywania lub zbywania ruchomości. 
 

§ 20 
Do kompetencji  Zarządu Spółki należą w szczególności : 

1) organizowanie działalności Spółki w sposób zmierzający do realizacji jej celów 

statutowych i administrowanie majątkiem Spółki; 

2) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Spółki oraz przygotowanie na te zgromadzenia 

sprawozdań, planów pracy, planów finansowych, uchwał i wniosków a także innych 

materiałów wymagających rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie; 

3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia; 

4) wnioskowanie do Starosty o włączenie zakładu do Spółki; 

5)  wnioskowanie do Starosty o wydanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz Spółki 

osób lub zakładów, nie będących jej członkami; 

6) wykonywanie innych czynności wynikających z zadań Spółki a nie zastrzeżonych dla 

Walnego Zgromadzenia lub komisji rewizyjnej. 
 

§ 21 
1. Zarząd Spółki zwoływany jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok. 

2. W okresie między posiedzeniami Spółkę reprezentuje przewodniczący zarządu.        

Ze swoich działań i decyzji przewodniczący składa Zarządowi informację na 

najbliższym posiedzeniu. 

3.  Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu 

zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. 

4.  W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie Komisji 

Rewizyjnej lub inne osoby, których udział zarząd uzna za pożądany. 
 
 

 Komisja Rewizyjna 

§ 22 
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Spółki. 

2.  Komisja Rewizyjna jest wybierana spośród członków na okres 4 lat w składzie: 

     1) przewodniczący, 

 2) dwóch członków. 

3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej. 
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§ 23 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1) kontrola gospodarki finansowej Spółki, przeprowadzana co najmniej raz w roku 

przed Walnym Zgromadzeniem; 

2) weryfikacja  sprawozdania finansowego przygotowanego przez Zarząd Spółki na 

Walne Zgromadzenie; 

3)  kontrola działalności Spółki oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez Spółkę; 

4)  sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności lub kontroli; 

5) składanie wniosków pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu Spółki, w tym wniosek 

o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki. 

6) zawiadomienie Zarządu o uchybieniach lub przestępstwach stwierdzonych w trakcie 

kontroli. 

§ 24 
1. Komisja Rewizyjna może na koszt spółki powołać biegłego dla sprawdzenia 

działalności finansowej Spółki, jeżeli prowadzenie tej działalności, lub rzetelność 

ksiąg a także informacji udzielanych w trakcie kontroli budzi jej wątpliwości. 

2.   Wynagrodzenie powołanego biegłego ustalane jest w umowie z Zarządem Spółki. 
 

§ 25 
1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za prace 

wykonywane na rzecz Spółki. Mają jedynie prawo do zwrotu kosztów podróży i diet 

za udział w posiedzeniach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w wysokości ustalonej 

przez Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

nagrody za szczególny wkład pracy w działalność Spółki. 

3. Łączna suma nagród, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 2% przychodów 

Spółki uzyskanych w roku poprzedzającym. 

  

ROZDZIAŁ V 

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI 

§ 26 
Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Powiatu Wrocławskiego. 
 

§ 27 
1. Zarząd Spółki obowiązany jest do przedłożenia Staroście uchwał organów Spółki,                  

w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. 

2. Uchwały sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. O nieważności uchwał       

w całości lub części, orzeka w drodze decyzji Starosta, w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia doręczenia uchwał. 
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3.  Starosta, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, 

może wstrzymać jej wykonanie. 

4.  Decyzja, o której mowa w ust. 2 jest ostateczna. Spółka której uchwała została 

uchylona, może zwrócić się do Starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu, przysługuje jej prawo skargi do sądu 

administracyjnego. 
 

§ 28 
1. W przypadku powtarzającego się naruszania przez Zarząd prawa lub statutu 

Spółki, Starosta może w drodze decyzji rozwiązać Zarząd i wyznaczyć osobę 

pełniącą jego obowiązki.  

2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o której mowa w punkcie 1 staje 

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 może 

ustanowić w drodze decyzji zarząd komisaryczny, z zastrzeżeniem jego kadencji na 

okres nie dłuższy niż 1 rok.  

ROZDZIAŁ VI 

§ 29 
1. Spółka może być rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

2. Starosta może rozwiązać Spółkę w drodze decyzji jeżeli: 

1) jej działalność narusza prawo lub statut Spółki; 

2) upłynął termin na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, o którym 

mowa  w § 28 ust. 3, a Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego 

Zarządu, 

3) liczba członków Spółki jest mniejsza niż 3. 
 

§ 30 
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.            

W okresie tego postępowania Spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodatkiem 

wyrazu „w likwidacji” oraz zachowuje 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 § 29       

ust. 2, likwidatora wyznacza Starosta. 

4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu Spółki i podejmuje w jej imieniu 

czynności do zakończenia jej działalności. 

5. Likwidator wynagradzany jest na koszt Spółki. 

6. Likwidator odpowiada za szkody powstałe w skutek przeprowadzania 

postępowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie z dnia  
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18 lipca 2001 rok - Prawo Wodne lub statucie Spółki. W przypadku powołania 

więcej niż jednego likwidatora, odpowiadają oni solidarnie. 
 

§ 31 
Zobowiązania przypadające od Spółki będącej w likwidacji pokrywane są                       

w następującej kolejności: 

1) zobowiązania ze stosunku pracy; 

2) zobowiązania w zakresie danin publicznych; 

3) koszty prowadzenia likwidacji; 

4) inne zobowiązania. 

§ 32 
Starosta po otrzymaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w likwidacji                  

o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków likwidatora, występuje z wnioskiem               

o wykreślenie spółki z katastru wodnego. 

   


