Przyjęty Uchwałą Nr 3/2008
Walnego Zgromadzenia Delegatów
Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich
z dnia 28 marca 2008 r.
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STATUT
SPÓŁKI WODNEJ
MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH

Statu t Spółki Wodnej Melio ra cji Nizin Obrzańskich

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1
1. Spółka nosi nazwę „Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich”, zwana w dalszej części
statutu „spółką”.
2. Spółka ma swoją siedzibę w Bonikowie, gmina Kościan, powiat kościański, województwo
wielkopolskie, (adres: ul. Dworcowa 27, 64-000 Kościan).
3. Terenem działania spółki jest obszar gmin: Kościan, Czempiń, Krzywiń, Przemęt, Wolsztyn,
Siedlec, Rakoniewice, Kamieniec, Wielichowo.
4. Wykaz członków spółki, mapę lokalizacji obszaru działania spółki oraz znak spółki zawiera
załącznik nr 1-3 do statutu.
5. Spółka utworzona została na czas nieokreślony.
§2
1. Spółka ma osobowość prawną. Osobowość prawną nabywa w dniu uprawomocnienia się
decyzji o zatwierdzeniu statutu.
2. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
3. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swych członków, a członkowie nie odpowiadają za
zobowiązania spółki.
§3
1. Spółka wodna powoływana jest i działa w oparciu o postanowienia ustawy – Prawo wodne.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Kościański zwany w dalszej
części statutu starostą.
3. Spółka podlega zarejestrowaniu w katastrze wodnym. Z wnioskiem o wpis do rejestru
występuje zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.
4. Spółka prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości.
ROZDZIAŁ II
Cele spółki, oraz sposób i środki do ich osiągnięcia.
§4
Celem spółki jest:
1. Spółka jest niepubliczną formą organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia
zysku, zrzesza osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i ma na celu
zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy Prawo wodne potrzeb w zakresie
gospodarowania wodami.
2. Spółka, zapewniając zaspokojenie potrzeb zrzeszonych w nich osób w zakresie
gospodarowania wodami, może podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej
osiągnięcie zysku netto, który przeznacza się wyłącznie na cele statutowe spółki.
3. Spółka jest powołana w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji
urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do:
1) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach;
2) ochrony przed powodzią i odwadniania gruntów zmeliorowanych;
3) propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych.
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§5
Spółka osiąga swe cele w drodze:
1. Wykonywania zadań systemem gospodarczym.
2. Zlecania wykonania zadań rzeczowych i finansowych innym jednostkom gospodarczym.
3. Wykonywania zadań przez członków spółki.
4. Współdziałania z organizacjami społecznymi i samorządami terytorialnymi w zakresie
realizacji statutowych celów spółki.
§6
Do osiągnięcia celów spółki służą:
1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków, osób fizycznych i prawnych.
2. Świadczenia osób fizycznych i prawnych korzystających z działalności lub urządzeń
Spółki nie będących jej członkami.
3. Dochody z majątku spółki.
4. Zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę.
5. Pomoc udzielana przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego.
6. Darowizny i dotacje innych osób prawnych lub fizycznych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie spółki
§7
1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń
eksploatowanych przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób.
W szczególności członkami powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze
działania spółki.
2. Następca prawny członka spółki wstępuje w jego prawa i obowiązki.
3. Przyjęcie do spółki, na wniosek zainteresowanego, następuje w drodze uchwały
zarządu spółki.
4. Na wniosek spółki, starosta w drodze decyzji może włączyć do spółki osobę (zakład),
której członkowstwo jest uzasadnione celami, dla których spółka została utworzona.
§8
1. Utrata członkowstwa w spółce następuje na mocy uchwały zarządu spółki w skutek:
a) wystąpienia ze spółki na pisemny wniosek zainteresowanego,
b) likwidacji lub upadłości osoby prawnej,
c) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, w szczególności zalegania z opłatą
składek, działania na szkodę spółki, lub w sposób rozmyślny utrudniania działań
zmierzających do osiągnięcia jej celów statutowych.
§9
Członek spółki ma:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółki, zarządu i komisji rewizyjnej.
2. Prawo do uczestnictwa w obradach zgromadzeń spółki, bezpośrednio lub przez swoich
Delegatów.
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3. Możliwość korzystania z urządzeń i maszyn spółki na zasadach określonych przez zarząd,
4. Możliwość korzystania z informacji i porad prawnych lub technicznych w zakresie objętym
działalnością spółki,
5. Prawo odwołania się od decyzji zarządu do walnego zgromadzenia. Zgłoszenie odwołania nie
wstrzymuje wykonania obowiązków wynikających z decyzji zarządu spółki.
§ 10
Członek spółki obowiązany jest do:
1. Stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał i poleceń organów spółki,
2. Terminowego opłacania składek oraz wykonania innych świadczeń wyznaczonych przez
zarząd na podstawie uchwał walnego zgromadzenia spółki,
3. Udziału w naradach i zgromadzeniach spółki oraz wypełnianie obowiązków wynikających z
wyboru do organów spółki,
4. Zgłaszania wniosków i podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia pracy
spółki i realizacji jej celów,
5. Udostępniania swoich gruntów dla wykonywania niezbędnych zadań spółki.
§ 11
1. Członek spółki obowiązany jest do niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy
w urządzeniach lub mieniu spółki.
2. W przypadku nie wykonania naprawy szkód w wyznaczonym przez zarząd spółki terminie
stosuje się odpowiednio przepis § 8 ust. c.
§ 12
1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków spółki ustalone są w wysokości niezbędnej dla
wykonania planowanych na dany rok zadań spółki.
2. Wysokość składek i innych świadczeń powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych
przez członków, w związku z działalnością spółki.
§ 13
1. Terminy płatności składek oraz zakres i warunki wykonania innych świadczeń, dla
poszczególnych członków spółki wyznacza zarząd.
2. Zarząd spółki może na wniosek członka zmienić jego składkę pieniężną na odpowiadające jej
świadczenia rzeczowe. Niewykonane w terminie obowiązkowe świadczenie może być
wykonane na koszt członka przez zarząd spółki.
3. Do egzekucji składek i świadczeń na rzecz spółki stosuje się odpowiednio przepisy o
egzekucji należności podatkowych.
4. W uzasadnionych przypadkach, zarząd spółki może zawiesić terminy płatności składki
członka, jeżeli uzna za prawdopodobne umorzenie jej przez walne zgromadzenie.
§ 14
1. Świadczenia osób nie będących członkami spółki, o których mowa w § 6 pkt. 1, ściągane są na
podstawie ugody zainteresowanych stron lub decyzji starosty wydanej na wniosek spółki.
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§ 15
1. Spółka może, na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, prowadzić
działalność gospodarczą, dla uzyskania środków na działalność statutową.
W szczególności spółka może wykonywać prace i usługi związane z melioracjami,
gospodarką wodną oraz inne określone uchwałami walnego zgromadzenia spółki.
2. Zyski z działalności, o której mowa w ust. 1 przeznaczone są w całości na działalność
statutową spółki.

ROZDZIAŁ IV
Organy i służby spółki
§ 16
Organami spółki są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 17
1. Jeżeli liczba członków spółki będących osobami fizycznymi przekroczy 150 osób, walne
zgromadzenie złożone z członków spółki zostaje zastąpione przez walne zgromadzenie
delegatów.
2. Delegaci wybierani są przez członków spółki na zebraniach organizowanych w jednostkach
administracyjnych – wsiach położonych na terenie działania spółki.
3. Jeden delegat może reprezentować nie więcej niż 150 członków spółki, a łączna liczba
delegatów nie może być mniejsza niż 30 osób.
4. Delegaci wybierani są na okres 5 lat z tym, że wyborcy mają prawo odwołania delegata w
czasie trwania kadencji i wyboru na jego miejsce innego delegata.
5. Na walnym zgromadzeniu każdy delegat posiada jeden głos.
§ 18
1. Walne zgromadzenie spółki zwołuje zarząd, co najmniej raz w roku.
2. Zarząd obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie spółki na pisemny wniosek:
1) komisji rewizyjnej,
2) co najmniej ¼ członków spółki lub ¼ delegatów,
3) starosty,
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać proponowany porządek obrad,
oraz uzasadnienie potrzeby zwołania walnego zgromadzenia.
§ 19
1. Zarząd zawiadamia pisemnie o walnym zgromadzeniu spółki, przedstawiając proponowany
porządek obrad oraz informacje o terminie i miejscu obrad.
2. Zawiadomienie rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów oraz starosty na 14 dni
przed planowanym terminem walnego zgromadzenia.
3. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zarząd może zaprosić przedstawicieli
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instytucji współpracujących ze spółką lub udzielających jej pomocy. Uczestniczący,
przedstawiciele mają tylko głos doradczy.
4. Członkowie spółki nie będący delegatami, a uczestniczący w walnym zgromadzeniu
składającym się z delegatów, nie mają prawa głosu.
§ 20
1. Do walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie planu prac spółki wodnej oraz jej budżetu;
2) upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu spółki wodnej
do ustalonej wysokości;
3) uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń adekwatnych do celów
spółki wodnej;
4) wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz udzielanie
zarządowi absolutorium;
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości albo zbycia lub obciążenia
nieruchomości spółki wodnej;
7) uchwalanie zmian statutu spółki wodnej;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki wodnej do związku spółek wodnych;
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki wodnej z inną spółką wodną albo
podziału spółki wodnej na dwie lub więcej spółek wodnych;
10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki wodnej oraz powołania likwidatorów;
11) zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora spółki wodnej;
12) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub komisję rewizyjną.
2. Nieudzielenie absolutorium zarządowi spółki wodnej jest równoznaczne z odwołaniem
zarządu."
§ 21
1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad, który powołuje protokolanta.
2. Protokół, uchwały i inne dokumenty walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący
i protokolant obrad.
3. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
obecnych delegatów (członków), z wyjątkiem uchwał określonych w § 20 punkty 7 – 9,
które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów
(członków).
§ 22
Zarząd spółki jest organem wykonawczym spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje spółkę
na zewnątrz.
W skład zarządu wchodzą:
 Przewodniczący,
 Zastępca przewodniczącego,
 Sekretarz,
 Członkowie w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
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§ 23
1. Zarząd spółki wybierany jest spośród delegatów spółki, chyba że Walne Zgromadzenie
Delegatów postanowi inaczej i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne, na okres 5 lat.
2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków zarządu o 50% składu osobowego, zarząd
spółki lub podmioty wymienione w § 13 ust. 2, zobowiązani są w terminie 3 miesięcy do
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu dokonania wyborów
uzupełniających.
§ 24
1. Zebrania zarządu zwołuje przewodniczący lub jego zastępca poprzez zawiadomienie członków
zarządu o terminie, miejscu i przedmiocie obrad.
2. Obrady zarządu prowadzi jego przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje
głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Z posiedzenia zarządu sporządzony jest protokół, który podpisuje sekretarz lub protokolant
oraz przewodniczący posiedzenia.
§ 25
Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są:
1. Przewodniczący zarządu w zwykłych sprawach związanych z realizacją planu finansowego
i planu pracy spółki,
2. Co najmniej dwóch członków zarządu w tym przewodniczący lub jego zastępca w sprawach
dotyczących: nabywania, zbywania lub obciążenia spółki, zadłużenia spółki, nabywania lub
zbywania ruchomości oraz zawierania innych umów o wartości przekraczającej 25 %
planowanych przychodów spółki w danym roku.
§ 26
Do właściwości zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów spółki,
a w szczególności:
1. Organizowanie działalności spółki w sposób zmierzający do realizacji jej celów statutowych
i administrowanie majątkiem spółki,
2. Zwoływanie walnych zgromadzeń 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, a w tym wyznaczanie i egzekwowanie
składek oraz innych świadczeń członków spółki,
4. Przyjmowanie nowych członków oraz wyłączanie członków ze spółki,
5. Wnioskowanie o wydanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz spółki osób nie będących jej
członkami.
§ 27
1. Zarząd spółki zwołany jest przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż
3 razy w roku.
2. W okresie między posiedzeniami spółkę reprezentuje przewodniczący zarządu. Ze swoich
decyzji i działań przewodniczący składa zarządowi informację na najbliższym jego posiedzeniu.
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3. Dla ważności uchwał zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków,
w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
4. W posiedzeniu zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni członkowie
komisji rewizyjnej lub inni goście, których udział zarząd uzna za pożądany.
§ 28
1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność spółki.
W skład komisji wchodzą:
• przewodniczący,
• członkowie w liczbie ustalonej przez walne zgromadzenie spółki nie większej niż 5 członków.
2. Przepisy dotyczące zarządu określone w § 23 i 24 odnoszą się odpowiednio do komisji
rewizyjnej.
3. Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.
§ 29
Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:
1. Kontrola gospodarki finansowej spółki przeprowadzona co najmniej raz w roku przed
jej walnym zgromadzeniem,
2. Sprawdzenie sprawozdania finansowego przygotowanego przez zarząd na walne
zgromadzenie spółki,
3. Kontrola działalności spółki oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez spółkę,
4. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie
sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na walnym zgromadzeniu spółki,
5. Składanie walnemu zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
w tym wnioski w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi,
6. Zawiadomienie zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli, a w przypadku
stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa również starosty.
§ 30
1. Komisja rewizyjna może na koszt spółki powołać biegłego dla sprawdzenia działalności
finansowej lub gospodarczej spółki, jeżeli prawidłowość prowadzenia tej działalności lub
rzetelności ksiąg i informacji udzielanych w trakcie kontroli budzą wątpliwości.
2. Wynagrodzenie powołanego przez komisję rewizyjną biegłego ustalane jest w umowie
z zarządem spółki.
§ 31
1. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za prace wykonane
na rzecz spółki.
2. Walne zgromadzenie spółki może przyznać członkom zarządu i komisji rewizyjnej:
1) Nagrody roczne za szczególny wkład pracy w działalność spółki,
2) Ekwiwalent za stratę czasu poświęconego na prowadzenie spraw spółki,
3) Zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki.
3. Łączna suma nagród, o których mowa w ust. 2 pkt 1 nie może przekraczać 1 % przychodów
spółki uzyskanych w roku poprzedzającym.
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§ 32
1.
2.
3.
4.

Bieżące działania Spółki prowadzą służby etatowe.
Strukturę Spółki, wielkość i organizację służb etatowych ustala Zarząd.
Na czele służb etatowych stoi dyrektor.
Dyrektor Spółki zapewnia realizację wszystkich zadań objętych uchwałami Walnego
Zgromadzenia i Zarządu.
5. Zarząd określa zakres uprawnień dyrektora i może upoważnić go do dokonywania niektórych
czynności Zarządu.
6. Dyrektor nawiązuje stosunek pracy z pozostałymi pracownikami.

ROZDZIAŁ V
Procedura głosowania
§ 33
1. W głosowaniu nad podjęciem uchwał lub decyzji o rozstrzygnięciu spraw dotyczących
działalności spółki udział biorą wyłącznie członkowie organów spółki.
2. Podjęcie uchwał lub decyzji następuje w głosowanie jawnym lub tajnym.
3. Tryb głosowań dotyczy zebrań organów spółki.
§ 34
1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy
„za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą członków spółki
obecnych na zebraniu, względnie ze składem organu spółki, nakazuje odnotowanie wyników
głosowania w protokole zebrania.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć członków lub protokolanta.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 35
1. W głosowaniu tajnym członkowie głosują za pomocą ponumerowanych kart
ostemplowanych pieczęcią spółki, przy czym każdorazowo zgromadzenie ustala sposób
głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona zebranych członków spółki
Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania
i przeprowadza je, wyczytując kolejno członków z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż członków obecnych na zebraniu.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając
wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu zebrania.
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§ 36
1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza
członkom proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta,
a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed
zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów,
a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na
piśmie.
§ 37
1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o
odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności organ głosuje nad wnioskiem o odrzucenie
wniosku o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały
następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad
poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych
poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały,
poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek
stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu
uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały
w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 5 na czas potrzebny
do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy
poszczególnymi postanowieniami uchwały.
§ 38
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał
największą liczbę głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się
do żadnej z grup głosujących.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi
kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów
oddanych na pozostałe.
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§ 39
1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który
uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn.
przeciwnych i wstrzymujących się.
2. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50 %
ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany.
3. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów
stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
ROZDZIAŁ VI
Nadzór i kontrola nad działalnością spółki
§ 40
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
uchwał w całości lub w części orzeka w drodze decyzji starosta w terminie nie dłuższym 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, 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.
§ 41
1. W przypadku powtarzającego się naruszenia prawa przez zarząd lub statutu, 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 ust. 1 stała się ostateczną,
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 na okres nie dłuższy niż rok.
ROZDZIAŁ VII
Rozwiązanie spółki wodnej
§ 42
1. Spółka może być rozwiązana uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Spółka może być rozwiązana przez starostę, w drodze decyzji, jeżeli:
• jej działalność narusza prawo lub statut,
• upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, o którym mowa w § 41 ust.
3, a walne zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu,
• liczba członków spółki jest mniejsza niż 3.
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§ 43
1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
W okresie tego postępowania spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów
„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 § 42 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 odpowiada za szkody powstałe w skutek przeprowadzenia postępowania
likwidacyjnego z naruszenia zasad określonych w ustawie lub statucie spółki wodnej.
W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora – odpowiadają oni solidarnie.
§ 44
Zobowiązania przypadające od spółki będącej w likwidacji pokrywane są w następującej
kolejności:
• zobowiązania ze stosunku pracy,
• zobowiązania w zakresie danin publicznych,
• koszty prowadzenia likwidacji,
• inne zobowiązania.
§ 45
Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu
ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie
spółki z katastru wodnego.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 46
1. Niniejszy Statut stanowi tekst jednolity uwzględniający zmianę przepisów prawnych
wprowadzonych ustawą Prawo Wodne.
2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy,
Prawo wodne.
3. Statut Spółki uchwalony zostały przez Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Spółki
Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich Uchwałą nr 3/2008 w dniu 28 marca 2008 roku,
zmieniony Uchwałą nr 8/2018 z dnia 7 marca 2018 roku.
Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.......................................

.......................................

(podpis czytelny)

(podpis czytelny)

Załączniki
1. Wykaz członków spółki
2. Mapa lokalizacji obszaru działania spółki
3. Znak spółki
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Załącznik nr 1
do statutu Spółki Wodnej
Melioracji Nizin Obrzańskich
z dnia 28 marca 2008 r.

wyciąg
WYKAZ CZŁONKÓW SPÓŁKI
Wykaz członków indywidualnych i jednostek prawnych Spółki
Wykaz miejscowości i terenów objętych działalnością SWMNO
Województwo wielkopolskie
Nazwa gminy, miejscowości, jednostki prawnej
1
POWIAT KOŚCIAŃSKI
Gmina Czempiń
Gorzyce
Gorzyczki
Nowy Gołębin
Stary Gołębin
Donatowo
Borowo
Głuchowo
Jarogniewice
Czempiń
Srocko Wielkie
Piotrkowice
Słonin
Sierniki
Jasień
Ogółem członkowie indywidualni Gmina
Czempiń
Jednostki prawne
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Czempiń
Hodowla Roślin Strzelce Oddział Borowo
Maxfrut Jarogniewice
Top Farm’s Wielkopolska Piotrowo
Top Farm’s Wielkopolska Gołębin
Nadleśnictwo Konstantynowo
Ogółem jednostki prawne
Gmina Czempiń
Razem Gmina Czempiń

Liczba
członków
2

Powierzchnia
[ha]
3

16
30
32
23
48
43
19
38
62
31
21
60
11
26

79.13
85.65
194.54
70.26
348.92
202.99
39.60
124.48
74.68
95.71
39.78
145.72
29.45
113.43

460

1 644.34

1
1
1
1
1
1

889.33
575.10
400
500
450
227

6

3 041.43

466

4 685.77
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Gmina Kościan
Nacław
Choryń
Dębiec Nowy
Gryżyna
Januszewo
Lubosz Stary
Nielęgowo
Osiek
Racot
Spytkówki
Turew
Wławie
Wyskoc
Witkówki
Widziszewo
Gurostwo
Kawczyn
Kurowo
Łagiewniki
Pianowo
Sepienko
Krzan
Kokorzyn
Szczodrowo
Szczodrówko
Bonikowo
Oborzyska Stare
Kiełczewo
Kurzagóra
Sierakowo
Ogółem członkowie indywidualni Gmina
Kościan
Jednostki prawne
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kurowo
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Pianowo
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kiełczewo
Top Farm’s Wielkopolska Turew
Stadnina Koni Racot
Ogółem jednostki prawne
Gmina Kościan
Razem Gmina Kościan

44
9
35
13
14
27
39
7
42
25
69
27
37
21
12
3
20
10
36
1
36
29
29
8
23
37
20
149
74
27

158.21
5.76
28.27
14.88
5.49
16.28
30.46
6.45
27.21
94.32
52.57
56.31
42.90
106.88
9.28
10.78
38.03
17.43
51.47
19.90
88.74
64.52
74.04
14.47
37.70
116.03
17.52
336.57
48.31
43.10

923

1 633.88

1
1
1
1
1

200.81
120.10
400
400
700

5

1 820.91

928

3 454.79
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Gmina Krzywiń
Łagowo
Bieżyń
Cichowo
Mościszki
Bielewo
Jerka
Zbęchy Wieś
Rąbiń
Rogaczewo Wielkie
Czerwona Wieś
Krzywiń
Lubiń
Nowy Dwór
Wieszkowo
Gierłachowo
Jurkowo
Kopaszewo
Łuszkowo
Świniec
Zbęchy Pole
Ogółem członkowie indywidualni gmina
Krzywiń
Jednostki prawne
Hodowla Roślin DANKO Choryń
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rąbiń
Gospodarstwo Rolne Wonieść
Ogółem jednostki prawne
Gmina Krzywiń
Razem Gmina Krzywiń
Gmina Krzemieniewo
Bojanice
Gmina Osieczna
Miąskowo
Razem Gmina Krzemieniewo
i Gmina Osieczna
POWIAT GRODZISKI
Gmina Kamieniec
Łęki Wielkie
Goździchowo
Łęki Małe
Wilanowo
Kowalewo
Jaskółki
Karczewo
Kamieniec

59
72
19
53
90
123
29
85
13
38
150
69
42
10
47
69
20
78
48
48

87.48
92.72
179.05
123.69
215.71
153.47
69.48
222.94
54.41
30.96
132.78
75.45
71.90
3.43
73.13
193.43
32.52
98.61
64.85
74.16

1 162

2 050.17

1
1
1

400
60
871

3

1 331.00

1 165

3 381.17

77

46.87

8

9.54

85

56.41

79
21
71
45
27
26
32
37

152.45
30.97
100.39
68.04
135.33
18.75
42.20
25.61
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Lubiechowo
Puszczykowo
Wilanowo 2
Wolkowo
Wąbiewo
Kotusz
Parzęczewo
Puszczykówiec
Konojad
Ogółem członkowie indywidualni
Gmina Kamieniec
Jednostki prawne
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kamieniec
Spółdzielnia Produkcyjno Rolnicza Karczewo
Top Farm’s Wielkopolska Sepno Szczepowice
Parol Parzęczewo
Ogółem jednostki prawne
Gmina Kamieniec
Razem Gmina Kamieniec
Gmina Rakoniewice
Ruchocice
Gnin
Rataje
Chrustowo
Terespol
Rakoniewice
Wioska
Błońsko
Komorówko
Terespol 2
Jabłonna
Rostarzewo
Tarnowa
Drzymałowo
Narożniki i Gola
Ogółem członkowie indywidualni
Gmina Rakoniewice
Jednostki prawne
AGROCOOP Ruchocice
ANIMEX
INTERCHAMP Ruchocice
Ogółem jednostki prawne
Gmina Rakoniewice
Razem Gmina Rakoniewice

54
17
30
50
15
57
30
40
53

45.94
46.02
17.10
57.51
10.46
139.74
31.89
79.39
102.18

684

1 103.97

1
1
1
1

125.00
37.84
500
200

4

862.84

688

1966.81

67
34
69
17
349
92
91
51
62
11
130
158
112
45
19

256.88
150.19
232.60
46.25
423.93
141.55
151.68
171.75
161.16
11.22
133.00
103.00
196.00
41.00
28.00

1 307

2 248.21

1
1
1

200
250
200

3

650

1 310

2 898.21
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Gmina Wielichowo
Wielichowo
Ziemin
Reńsko
Trzcinica
Śniaty
Wilkowo Polskie
Pruszkowo
Prochy
Ogółem członkowie indywidualni
Gmina Wielichowo
Jednostki prawne
Rolniczy Zakład Doświadczalny Wielichowo
Ogółem jednostki prawne
Gmina Wielichowo
Razem Gmina Wielichowo
POWIAT WOLSZTYŃSKI
Gmina Przemęt
Kaszczor
Mochy
Nowa Wieś
Perkowo
Przemęt
Kluczewo 2
Siekówko
Bucz
Przemęt 2
Kluczewo
Perkowo 2
Błotnica
Radomierz
Kaszczor 2
Sączkowo
Borek
Razem Gmina Przemęt
Gmina Siedlec
Wielka Wieś
Jaromierz
Kopanica
Mała Wieś
Wąchano
Razem Gmina Siedlec

193
310
117
64
35
337
18
206

289.93
361.99
98.87
136.85
23.03
770.04
21.85
374.84

1 280

2 077.40

1

443.90

1

443.90

1 281

2 521.30

59
36
122
45
551
63
317
149
71
123
22
60
88
65
46
22

58.13
35.21
0
48.51
829.12
47.48
433.27
174.68
69.44
327.52
16.13
111.78
123.49
65.12
44.55
55.75

1 839

2 440.18

11
32
82
22
12

11.89
106.94
68.00
15.66
4.16

159

206.65
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Gmina Wolsztyn
Dąbrowa Stara
Gościeszyn
Kębłowo
Obra
Stary Widzim
Świętno

134
214
125
123
47
95

143.61
302.19
97.84
81.95
42.70
139.19

Razem Gmina Wolsztyn

738

807.48

8 173

13 767.69

22

8 150.08

8 195

21 917.77

Ogółem członkowie indywidualni

Ogółem jednostki prawne

OGÓŁEM WSZYSTKIE GMINY
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Załącznik nr 2
do statutu Spółki Wodnej
Melioracji Nizin Obrzańskich
z dnia 28 marca 2008 r.
(źródło: www.mapy.pl i geo-system)

LOKALIZACJA OBSZARU DZIAŁANIA SPÓŁKI
- obszar

- siedziba

Obszar działania spółki na powiatach w Wielkopolsce
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Obszar działania spółki na gminach w powiatach
- gmina

- siedziba

kościański

grodziski

wolsztyński
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Załącznik nr 3
do statutu Spółki Wodnej
Melioracji Nizin Obrzańskich
z dnia 28 marca 2008 r.

ZNAK SPÓŁKI WODNEJ MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH
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