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Rozdział I
Przepisy ogólne
§1. Spółka Wodna, zwana dalej „Spółką" nosi nazwę: „Gminna Spółka Wodna
W ..................................................................................................................................

§2. Siedzibą Spółki jest: Urząd Gminy w
§3. Teren działania spółki oraz urządzenia i wody objęte działalnością Spółki a także dane
dotyczące członków Spółki określa załącznik do niniejszego statutu.
§4. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Powiatu Łęczyckiego
§5. Czas trwania spółki - nieokreślony/oltreóloHyr d o -dnia ..................

Rozdział II
Cele spółki oraz środki do ich osiągnięcia
§6. Celami spółki są:
1. Wykonywanie melioracji wodnych szczegółowych bądź współudział w wykonywaniu
tych melioracji;
2. Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:
3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej na zmeliorowanych gruntach ornych i
trwałych użytkach zielonych
4. Trwałego zagospodarowania użytków zielonych oraz prowadzenia racjonalnej
gospodarki wodnej.
5. Wykonywanie innych robót na terenie objętym działalności spółki, a związanych
bezpośrednio z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych spółki
6. Prowadzenie innych prac poprawiających produkcyjność gleb.
7. Spółka wodna realizując swe cele kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju
a w szczególności zachowaniem dobrego stanu ekologicznego środowiska na obszarze
swego działania.
§7. Spółka osiąga swoje cele w drodze:
1. Wykonywania zadań przez członków spółki systemem gospodarczym w ramach
posiadanych środków lub poprzez najem sprzętu do realizacji tychże zadań;
2. Zlecenia wykonania zadań statutowych innym jednostkom i podmiotom w myśl
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
3. Przygotowywania lub opracowywania założeń techniczno- ekonomicznych
oraz projektów inwestycji objętych działalnością spółki;
4. Współdziałanie i współpracy z wykonawcą robót;
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5 . Wykonywanie zadań przez członków spółki, w formie rzeczowej lub w formie innych
świadczeń;
6. Nadzoru i kontroli nad realizacją zadań na obszarze spółki;
7. Nawiązywania stosunków pracy w ramach Spółki na podstawie Kodeksu pracy;
§8. Do osiągnięcia celów spółki służą:
1. Składki i inne świadczenia członków oraz osób. zakładów i podmiotów gospodarczych
nie będących członkami spółki;
2. Wpływy z majątku i zyski netto uzyskane z działalności spółki, które w całości
przeznaczane są na cele statutowe spółki;
3. Pomoc udzielana przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego, w formie
dotacji, przyznawanej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
dotyczącymi dotacji podmiotowych oraz dotacji przedmiotowych udzielanych z
budżetów-' i funduszy celowych jednostek dotujących;
4. Spółka może występować do innych organizacji i jednostek o pomoc rzeczową
lub finansową w formie dotacji lub kredytów na realizację zadań statutowych;
5. Spółka może łączyć się z innymi spółkami, które posiadają identyczne cele statutowe
tworząc Związek Spółek Wodnych lub wstępować do istniejących związków spółek;
§9. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

Rozdział III
Zasady ustalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki
§10. 1. Wysokość składek i innych śwdadczeń członków spółki ustala na dany rok zarząd spółki
na
podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie planu gospodarczo-finansowego oraz
wysokości składek ustalanych proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez członków
spółki w związku z prowadzoną działalnością, a także do kosztów ponoszonych z tytułu
innych zadań statutowych;
2. O wysokości składek i terminie ich opłacania oraz rodzaju, wartości i sposobie wykonania
innych świadczeń zawiadamia się na piśmie członków spółki.
3. Wysokości składki i rodzaj świadczeń dla osób prawnych, zakładów i jednostek nie
będących członkami spółki ustala w drodze decyzji starosta lub określa się na podstawie
porozumień zawartych z tymi osobami, zakładami i jednostkami przez Zarząd spółki;
§11. Jeżeli uchwalone przez spółkę składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie
przewidzianych na danych rok zadań statutowych, starosta może organom spółki zwrócić
uwagę na konieczność podwyższenia wysokości tych składek lub innych świadczeń.
§ 12. Świadczenia nie wykonane przez członka spółki, osobę prawną, zakład lub jednostkę
w oznaczonym terminie mogą być wykonane na jego koszt przez Zarząd;
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§13. Do egzekucji składek i świadczeń na rzecz Spółki, do których wnoszenia jest obowiązany jej
członek, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków spółki
§14. Członek Spółki uprawniony jest do:
1. Udziału w zebraniach dotyczących wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie;
2. Udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów spółki oraz zgłaszania wniosków:
3. Wybierania zarządu i komisji rewizyjnej;
4. Korzystania z urządzeń, maszyn i innych świadczeń spółki;
5. Żądania od organów spółki informacji, wyjaśnień i porad w zakresie statutowej
działalności Spółki;
6. Uczestnictwa w walnym zgromadzeniu bez prawa udziału w głosowaniu w przypadku
braku wyboru na delegata.
§15. Członek Spółki zobowiązany jest do:
1. Stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał i poleceń organów Spółki
wynikających z jej zadań;
2. Opłacania składek oraz wykonywania innych świadczeń na rzecz Spółki;
3. Współpracy z organami Spółki;
4. Uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez organy Spółki;
5. Umożliwienia wykonywania na jego gruntach prac niezbędnych do wykonywania
zadań Spółki.
6. Informowania o sprzedaży, kupnie bądź przejęciu gruntów w obszarze działania spółki.
§16. 1. Jeżeli osoby, które nie są członkami Spółki a odnoszą korzyści z jej urządzeń,
obowiązane są do ponoszenia świadczeń na rzecz Spółki.
2. Wysokość i rodzaj świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się w drodze decyzji
§17. Członek Spółki nie odpowiada za jej zobowiązania.
§18. 1. Zainteresowani członkowie spółki będący osobami fizycznymi wybierają swoich
delegatów
na okres 5-ciu lat na zebraniach wiejskich lub zebraniach rad sołeckich w
miejscowościach
objętych działalnością spółki:
2. Jeden delegat może reprezentować nie więcej niż 50-ciu członków spółki z danej
miejscowości a łączna liczba delegatów nie może być większa niż 60 osób;
3. Delegat wybrany na zebraniu wyborczym ma prawo występować w imieniu
i z upoważnienia członków, których reprezentuje;
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4. Liczbę osób fizycznych reprezentowanych przez jednego delegata na pierwszym
zgromadzeniu delegatów ustala starosta, a na okres trwania delegatury- zgromadzenie
delegatów.
5. W zgromadzeniu delegatów' uczestniczą wszystkie zakłady i podmioty gospodarcze:
6. Każdemu delegatowi biorącemu udział w zgromadzeniu przysługuje jeden głos. a
zakładowi i podmiotowa gospodarczemu- tyle głosów ile razy jego świadczenia są
większe
od świadczeń osób fizycznych reprezentowanych przez jednego delegata, nie więcej
jednak
niż 50% w-szystkich głosów'.
7. O czasie, miejscu i porządku obrad zgromadzenia delegatów- zawiadamia się pisemnie
delegatów- oraz zakłady i podmioty gospodarcze.
§19. Do zgromadzenia delegatów stosuje się odpowiednie przepisy statutu o walnym
zgromadzeniu
§20. Delegat uprawniony jest do:
1. Udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, zgłaszania uwag i wniosków, udziału
w posiedzeniach organów spółki, oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami
2. Wybierania i być wybieranym do organów spółki;
3. Żądania od organów spółki informacji i porad w zakresie statutowej działalności Spółki;
§21. Delegat zobowiązany jest do:
1. Reprezentowania interesów spółki a w szczególności interesów członków w imieniu
których występuje;
2. Stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał i poleceń organów spółki
wynikających z jej zadań;
3. Współpracy z organami spółki;
4. Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delegatów;
5. Zbierania wniosków i postulatów członków, których reprezentuje i przekazywania
ich organom spółki;
6. Informowania członków, których reprezentuje o podjętych uchwałach i ustaleniach
organów spółki i Walnego Zgromadzenia;

Rozdział V
Warunki przyjmowania nowych członków oraz wykluczania członków
ze spółki
§22. Członkami spółki są osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami lub posiadaczami
gruntów objętych działalnością spółki wymienione w załączniku do statutu
§23. Przyjęcie do Spółki nowego członka następuje w drodze uchwały Zarządu Spółki a
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włączenie do Spółki następuje w drodze decyzji starosty
§24. Na wniosek spółki lub zainteresowanego zakładu starosta, w drodze decyzji może włączyć
zakład do spółki, jeżeli jest to uzasadnione celami do których spółka została utworzona:

§25. 1. Wyłączenie członka ze Spółki następuje w drodze uchwały zarządu podjętej za zgodą
starosty, w razie:
a) przejęcia jego przez następcę prawnego:
b) rażącego naruszania obowiązków statutowych.
c) szczególnych względów gospodarczych
2. Członek spółki może wystąpić z niej na podstawie uchwały Zarządu spółki za zgodą
Starosty;.
§26. Następca prawny członka Spółki nabywając prawo własności lub prawo posiadacza
nieruchomości objętej działalnością spółki wstępuje w jego prawa i obowiązki.

Rozdział VI
Organy Spółki, ich skład, zasady powoływania i odwoływania oraz zakres
działania
§27. Organami Spółki są:
a) walne zgromadzenie;
b) zarząd;
c) komisja rewizyjna.
§28.1. Do walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie planu prac spółki oraz jej budżetu, w którym można upoważnić zarząd do
zaciągania pożyczek lub kredytów, w imieniu Spółki, do ustalonej wysokości;
2) uchwalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Spółki;
3) wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności
oraz udzielanie zarządowi absolutorium. Nie udzielenie zarządowi absolutorium
jest równoważne z jego odwołaniem;
5) podejmowanie uchwał w sprawach:
a) nabywania, zbywania lub obciążenia nieruchomości Spółki:
b) zmian statutu Spółki Wodnej:
c) połączenia Spółki z inną spółką lub wstąpienia do Związku Spółek Wodnych,
jak również podziału Spółki na dwie lub więcej niezależnych spółek:
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d) rozwiązania Spółki i przejścia spółki w stan likwidacjij oraz powołania
likwidatorów i zatwierdzenia sprawozdania z likwidacji;
e) potwierdzenia ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora Spółki
Wodnej przedstawionych przez zarząd lub komisję rewizyjną.
fj podejmowanie uchwal w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub przez
Komisje Rewizyjną.

6) ustalenie kryteriów określenia korzyści uzyskiwanych przez członków spółki
z jej działalności;
2. Uchwały walnego zgromadzenia spółki wymagają zatwierdzenia przez starostę:
§29. 1. Zwołanie walnego zgromadzenia wymaga:
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu prac
za rok ubiegły;
b) uchwalenie planu prac oraz planu finansowego za rok następny.
c) udzielenie absolutorium zarządowi.
2. Walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd co najmniej raz w roku.
3. Walne zgromadzenie członków zwołuje się ponadto na pisemny wniosek:
a) komisji rewizyjnej;
b) co najmniej jednej czwartej członków spółki:
c) starosty.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 powinien być dołączony proponowany porządek
obrad.
§30. 1. Walne zgromadzenie zwołuje się w drodze obwieszczenia wywieszonego na dwa
tygodnie wcześniej w siedzibie Zarządu Spółki i w miejscu dokonywania publicznych
ogłoszeń z tym, że zakładom będącym członkami Spółki zarząd Spółki doręcza w tym
terminie pisemne zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia.
W obwieszczeniu i zawiadomieniu należy podać termin, miejsce i porządek walnego
zgromadzenia.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zarząd Spółki zawiadamia
starostę.
3. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu członkowie i osoby nie
będące członkami Spółki.
§31. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na
liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał o:
a) rozwiązaniu Spółki:
b) połączeniu Spółki z inną spółką lub podziale Spółki:
c) przystąpieniu do związku spółek
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d) zmianie statutu:
które zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby członków Spółki.

§32. 1. Walne zgromadzenie wybiera
a) przewodniczącego;
b) komisję uchwał i wnioskowy
c) protokolanta
2. Protokół walnego zgromadzenia podpisują przewodniczący i protokolant.
3. Zarząd w terminie siedmiu dni od terminu zgromadzenia przekazuje staroście kopię
protokołu zebrania oraz poświadczoną za zgodność kopię podjętych uchwal
§33. 1. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej w sposób
jawny
2. Na wniosek większości zebranych -wybór może być dokonany w sposób tajny.
§34. 1. Zarząd Spółki organizuje prace zmierzające do wykonania jej zadań, wykonuje uchwały
walnego zgromadzenia, kieruje działalnością spółki, prowadzi gospodarkę finansową
i reprezentuje Spółkę Wodną na zewnątrz.
2. Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:
a) administrowanie majątkiem Spółki i kierowanie jej działalnością;
b) przygotowanie lub opiniowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz projektów
technicznych inwestycji, współdziałanie z wykonawcą robót prowadzonych dla Spółki
oraz udziału w ich odbiorach;
c) przygotowanie materiałów i wniosków na walne zgromadzenie oraz wykonywanie
uchwał walnego zgromadzenia;
d) nadzór nad wykonaniem robót oraz należytym utrzymaniem urządzeń Spółki;
e) ustalanie i egzekwowanie składek i innych świadczeń na rzecz Spółki;
f) egzekwowanie składek od osób nie będących członkami Spółki oraz świadczeń
ustalonych przez starostę na wniosek zarządu;
g) prowadzenie rachunkowości Spółki;
h) przyjmowanie nowych członków Spółki i wykluczanie ze spółki istniejących
członków;
i) zwoływanie walnego zgromadzenia;
j) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z działalności Spółki;
k) sporządzanie planu prac i planu finansowego;
l) zawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę;
m) zaciąganie kredytów bankowych w ramach upoważnienia udzielanego przez \\'alne
zgromadzenie;
n) zatwierdzanie umów o dostawę sprzętu i materiałów oraz wykonywanie prac
niezbędnych do osiągnięcia celów Spółki;
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o) sprawowanie nadzoru nad czynnościami pracowników Spółki;
p) ogłaszanie przetargów na usługi i na dostawę sprzętu oraz materiałów niezbędnych
do osiągnięcia celów- statutowych;
q) stwierdzanie, na podstawie protokołów-, odbiorów- wykonania robót zleconych przez
spółkę.
r) dokonywanie systematycznych przeglądów- urządzeń objętych działaniem spółki.
s) przedkładanie staroście uchwał organów spółki
t) zgłaszanie zmian do Katastru Wodnego
2. W skład zarządu wchodzą:
1) przewodniczący;
2) z-ca przewodniczącego;
3) sekretarz;
4) skarbnik;
5) członkowie zarządu w- liczbie ustalonej przez walne zgromadzenie.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważnionych 2 członków zarządu.
§35. 1. Zarząd jest wybierany spośród członków- na okres 5 lat.
2. Jeżeli członek zarządu wystąpił lub został wyłączony ze spółki, zarząd przyjmuje nowego
członka zarządu, którego mandat trwa do najbliższego walnego zgromadzenia;
3. Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru zarządu, starosta powierza powołanym z
urzędu osobom pełnienie czynności zarządu do czasu wyboru zarządu przez walne
zgromadzenie. Osobom, którym powierzono pełnienie czynności zarządu, może być
przyznane wynagrodzenie na koszt spółki, ustalone przez starostę.
§36. 1. Jeżeli zarząd spółki nie w-ykonuje swych obowiązków lub wykracza przeciwko
postanowieniom statutu albo obowiązującym przepisom, starosta zwołuje walne
zgromadzenie w celu dokonania wyboru nowego zarządu.
2. Jeżeli w wypadkach określonych w ust. 1 walne zgromadzenie nie dokona wyboru
nowego zarządu, starosta odwołuje z zajmowanego stanowiska poszczególnych członków
zarządu lub cały zarząd wyznaczając osobę pełniącąjego obowiązki.
3. W terminie 3-ech miesięcy od dnia w którym decyzja o której mowa w ust. 2 stała się
ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków Zarządu jest zobowiązana do
zwołania Walnego Zgromadzenia i wybrania nowego zarządu.
4. Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru Zarządu Starosta może ustanowić w
drodze decyzji Zarząd komisaryczny spółki na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż
na jeden rok.
§37. I. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
przewodniczącego zarządu lub jego zastępcy i co najmniej połowy pozostałych członków
zarządu. W razie rów-ności głosów rozstrzyga głos przew-odniczącego zarządu.
2. Z posiedzenia zarządu spółki sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący
posiedzenia i protokolant.
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3. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz dokumenty
finansowe podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz jeden członek zarządu albo
dwie osoby upoważnione do tego przez zarząd.
4. Zarząd spółki może utworzyć, za zgodą starosty, biuro do wykonywania zadań
gospodarczych i administracyjnych oraz prowadzenia gospodarki finansowej.

§38. 1. Zarząd Spółki obowiązany jest do przedłożenia staroście uchwał organów Spółki w
terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
2. Uchwały organów Spółki sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne; o nieważności
uchwal w całości lub części orzeka, w drodze decyzji, starosta w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
3. Starosta, wszczynając postępowania 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 przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
§39. 1. Zarząd Spółki zgłasza utworzenie Spółki w celu wpisania do katastru wodnego, w
terminie 30 dni od dnia nabycia przez Spółkę osobowości prawnej.
2. Wpis Spółki do katastru wodnego obejmuje:
a) nazwę, siedzibę, adres i przedmiot działania Spółki:
b) imiona i nazwiska członków zarządu oraz sposób reprezentowania Spółki;
c) czas trwania Spółki;
d) dane dotyczące decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.
3. Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 2, zarząd niezwłocznie zgłasza do katastru
wodnego.
§40. 1. Komisja rewizyjna jest powołana do kontroli działalności Spółki.
2. Komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób wybranych spośród członków
spółki na okres pięciu lat. Jeżeli nie dojdzie do wyboru komisji rewizyjnej, stosuje się
odpowiednio przepis dotyczące wyboru zarządu.
3. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład zarządu.
4. Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie jej członkowie.
§41. 1. Komisja rewizyjna kontroluje przynajmniej dwa razy w roku stan urządzeń Spółki oraz
przynajmniej raz na rok, przed zwołaniem walnego zgromadzenia, prawidłowość
gospodarki finansowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów kasowych i
korespondencji.
2. Komisja rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych, o których now-a w ust. 1 także na
żądanie jednej czwartej liczby członków spółki lub starosty.
3. Z czynności kontrolnych komisja rewizyjna sporządza protokół oraz składa sprawozdanie
wraz z wmioskami na walnym zgromadzeniu.
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4. Komisja rewizyjna zawiadamia zarząd Spółki oraz starostę o uchybieniach stwierdzonych
w toku kontroli, a w razie stwierdzenia przestępstwa - także organy ścigania.
§42. 1. Komisja rewizyjna może na koszt Spółki pow-ołać:
a) do zbadania stanu obiektów budowianych Spółki - osobę mającą odpowiednie
przygotowanie zaw-odow-e do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie wodnym;
b) do zbadania sprawozdania finansowego Spółki - dyplomowanego biegłego
księgowego.
2. Wynagrodzenie osób. o których mow'a w ust. 1. powinno być ustalone na poziomie
wynagrodzenia przysługującego pracownikom Spółki, zatrudnionym na analogicznych
stanowiskach. Wynagrodzenie może być ustalone tylko za zgodą walnego zgromadzenia
lub zgodą starosty.
§43. 1. W razie wykonywania czynności poza miejscem zatrudnienia i zamieszkania członkom
zarządu oraz komisji rewizyjnej, przysługuje zwrot kosztów- podróży służbowej na
zasadach określonych w przepisach w- sprawie diet i innych należności za czas podróży
służbowych na obszarze kraju lub w formie i na zasadach określonych przez Walne
zgromadzenie.
2. Delegatowi za udział w- walnym zgromadzeniu przysługuje zwrot kosztów na zasadach
określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1
3. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej mogą za szczególny wkład pracy w
wykonywaniu zadań Spółki otrzymać nagrody, których łączna suma nie może jednak
przekroczyć 0,2 % rocznej wartości składek członków- Spółki.
4. Zw-rot kosztów o których mowa w pkt.l i pkt. 2 oraz otrzymanie nagrody za wkład pracy
określonej w pkt. 3 dokonane może być za zgodą walnego zgromadzenia spółki.

Rozdział VII
Sposób rozwiązania lub likwidacja spółki
§44. Spółka wodna może być rozwiązana;
1) uchwałą walnego zgromadzenia, która określi również przeznaczenie mienia
pozostałego po rozwiązaniu lub likwidacji Spółki;
2) przez starostę, w drodze decyzji, jeżeli:
a) działalność Spółki narusza praw-o lub statut;
b) upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, a walne
zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu;
c) liczba członków jest mniejsza niż 3.
3) decyzja, o której mowa w §44 ust. 2. będzie rów-nież zaw ierać informację o
przeznaczeniu mienia pozostałego po rozw-iązaniu lub 1ikw idacji Spółki.
§45. 1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
2. W okresie tego postępowania Spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodatkiem
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wyrazów „w likwidacji" oraz zachowuje osobowość prawną.
3.Likwidatorem Spółki może być członek zarządu lub inna osoba powołana uchwałą
walnego
zgromadzenia.
4. W przypadku rozwiązania Spółki na podstawie decyzji, o której mowa w §42 pkt.2.
likwidatora wyznacza starosta.
5. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki zarządu Spółki i podejmuje w imieniu Spółki
czynności niezbędne do zakończenia jej działalności.

6. Likwidator wynagradzany jest na koszt Spółki. Wysokość wynagrodzenia ustala starosta.
Likwidator odpowiada za szkody powstałe wskutek przeprowadzenia postępowania
likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub statucie Spółki wodnej.
W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora - odpowiadają oni solidarnie.
§46. Zobowiązania przypadające od Spółki wodnej 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.
§47. Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia Spółki Wodnej w likwidacji o
zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o
wykreślenie Spółki Wodnej z katastru wodnego.

Niniejszy statut został zaktualizowany i uchwalony na walnym zgromadzeniu delegatów
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