
Statut Sp6tki Wodnej ,,Migdzyodrze" w Szczecinie - tekst jednolity z dnia 19.12.2018

STATUT

SP6I-,KI wODNEJ MI4DZYoDRZE w SZCZECINIE

(tekst jednolity z dnia 19.12.2018)

ROZDZIAI- I

Przepisy og6lne

Spolka nosi nazwg Sp6lka Wodna ,,Migd4rodrze".

Patronat honorowy nad dziahalnolciq Sp6lki sprawuje Wojewoda

Zachodniopomorski.

Sp6tka nie dziala w celu osi4gnigcia zysku. Sp6lka mohe podejmowa6

prowadzenie dzialalnoSci umozliwiajqcej osiqgnigcie zysku netto. Osi4gnigty

zysk netto przeznacza sig na cele statutowe Sp6lki.

Czas trwania Spotrki jest nieoznaczoty.

s1

1.

2.

J.

4.

s2

s3

Terenem dzialalnoSci Sp6lki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczegolnym

uwzglgdnieniem obszaru Migdzyodrza w Szczecinie w granicach okre6lonych

w zah1czniku nr 1 do Statutu.
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Statut Sp6tki Wodnej ,,Migdzyodrze" w Szczecinie - tekst lednolity z dnia 19.12.2018

ROZDZIAT, 2

Cele Sp6lki oraz Srodki do ich osi4gnigcia

$4

Celem dzialalnoSci Sp6trki jest ochrona w6d przed zanieczyszczeniem, realizowana

w szczeg6lnoSci poprzez:

1. uporz4dkowanie gospodarki Sciekowej na terenie Migdzyodrza w Szczecinie

poprzez wybudowanie oczyszczalni Sciek6w wraz z niezbgdn4 infrastrukturq dla

Sciek6w l4dowych i Sciek6w pochodzqcych ze statk6w;

2. prowadzenie eksploatacji wybudowanych oczyszczalni i instalacji oraz

przynalehnych do nich uklad6w przesylowych;

3. odprowadzanie ioczyszczartie Sciek6w z terenu Migdzyodrza w Szczecinie

w granicach okreSlonych w zalqczniku nr 1 do Statutu;

odbi6r ze statk6w cieklych odpad6w ropopochodnych, popluczyn zmycia

ladowni oraz ich oczy szczanie, unieszkodliwianie i odzysk;

odbi6r itylizacja odpad6w ze statk6w w porcie szczeciriskim;

ochrona Srodowisk a poprzez zgodne z przepisami gospodarowanie odpadami ;

wszelkie inne dzialania zmierzajqce do ochrony w6d prze d zanieczyszczeniem.

4.

5.

6.

7.

ss

Sp6tka osiqga cele okreslone w $ 4 Statutu przez:

1. realizacje zadah srodkami i silami wlasnymi oraz zewnEtrznymi;

2. dzialania wsp6lne z inny mi p odmi otami w formach przew idziany ch prawem ;
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Statut sp6lki wodnej ,,Migdzyodrze" w szczecinie - tekst jednolity z dnia I 9. 12.20 I g

3. uzyskiwanie pomocy finansowej w formach przewidzianych prawem.

s6

Do osiqgnigcia cel6w Sp6lki sluhq:

1. skladki i inne dwiadczenia oraz Srodki czlonk6w Sp6lki oraz Swiadczeniaos6b

ftzycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowoSci
prawnej odnosz4cych korzySci z dzialalnolci lub urzqdzeh Sp6tki lub
pr zy czy niaj qce s i g do zanie czy szczania w6d;

2. wptylvy zmajqtku i zysk6w Sp6lki;

3. pomoc finansowa patistwa, jednostek samorz4du terytorialnego lub innych
podmiot6w, o ile przepisy prawa takq pomoc dopusz czajq.

ROZDZIAL 3

Czlonkowie Sp6lki

s7
1. Czlonkami Sp6lki mogq by6:

A. osoby ftryczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiad ajqce
osobowoSci prawnej a posiadaj qce zdolnoS6 prawn4 bgd4ce wla5cicielami
lub wieczystymi uzytkownikami nieruchomoSci na obszarze Migdzyodrza
objgtym dzialalnoficiq Sp6lki w granicach okre6lonych w zaLqczniku nr 1

do Statutu;

B. inne podmioty, kt6re osi4gajq korzySci z dzialalnoSci lub urzqdzehsp6lki.

2. Przyjgcie czlortka do Spolki mohe nastqpid na podstawie:

A. uchwaly zarzqdu sp6lki, po zlozeniu przez podmiot, o kt6rym mowa

\ . 
w$ 7ust. I litAlubB,deklaracjiprzysr4pienia;
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Statut Sp6lki Wodnej ,,Migdryodrze" w Szczecinie - tekst jednolity z dnia 19.12.2018

B. decyzji administracyjnej o wlqczeniu do Sp6tki wydanej przezPrczyderfia

Miasta Szczecina, jeSli przewiduj qto przepisy prawa.

3. Nastgpca prawny czlonka Sp6lki wstgpuje w jego prawa i obowi4zki z mocy

prawa.

4. Wylqczenie ze Sp6tki nastgpuje na podstawie uchwaty Walnego Zgromadzenia

na wniosek Zarzqdu w razie;

a) wielokrotnego lub rahqcego naruszenia obowi4zk6w statutowych,

b) szczegolnych wzglgd6w gospodarczych(np. upadloS6, podzial, likwidacja),

c) podejmowania przez czlonka dzialah naruszalqcych interes Sp61ki.

Czlonek Sp6tki mohe z niej wystqpi6 w kahdym czasie z zachowaniem

6-miesigcznego okresu wypowiedzenia, zlohonego na piSmie ze skutkiem

na koniec roku kalendarzego.

Do Statutu dolqczony jest vtykaz czlonk6w Sp6tki zawierajqcy ich oznaczenie

wraz ze wskazaniem ich siedzib lub adres6w. Zarzqd Sp6tki zobowiqzany jest

do biehqcej aktuali zacji wykazu.

s8

Czlonek Spolki ma prawo do:

1. udzialu w Walnym Zgromadzeniu i zglaszania wniosk6w;

2. kandydowania do Zarzqdt i Komisji Rewizyjnej oruz wskazywania kandydat6w

do Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej;

3. korzystania z urzqdzefi Sp6tki w pierwszej kolejnoSci i na zasadach

preferencyjnych, jeheli takie ustanowiono;

4. otrzymywaniana wniosek od organ6w Spolki informacjiw zal<resie statutowej

dzialalnoSci Sp6lki.

6.

sA 
ft*u
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$e
Czlonek Sp6tki jest zobowiqzany do:

1. stosowania sig do postanowieri Statutu oraz uchwal organ6w Sp6lki;

2. terminowego oplacania skladek i Swiadczeri pienighnych;

3. wsp6lpracy z organami Sp6tki;

4. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;

5. umozliwienia wykonania na jego terenie prac i eksploatowania urzqdzeh

niezbgdnych do wykonan ia zadah Sp6lki ;

6. nieodptatnego udostgpniania terenu na lokalizacjE urzqdzeh stuaqcych Sp6lce

do zasp ok q ania p otr zeb r e alizow any ch pr zez S p 6tkg na r ze cz czlorrka;

7. uporz4dkowania gospodarki Sciekowej na swoim terenie i doprowadzenia

Sciek6w do miejscawskazanego przez Sp6tkg;

8. powiadamiania Sp6tki o przeniesieniu prawa wlasno6ci lub prawa wieczystego

uzytkowania nieruchomoSci narzeczinnej osoby lub os6b.

s10

Czlonek Sp6lki winien wykonywa6 inne Swiadczenia rzeczowe na rzecz Spolki,

sluhqce realizacji cel6w statutowych rta zasadach i w formach okreslonych

w uchwalach organ6w Sp6lki.

$11

1. Czlonkowi Sp6lki przysluguje na Walnym Zgromadzeniu iloS6 glos6w wprost

proporcjonalna do wielkoSci uiszczonych skladek, poniesionych wklad6w
partycypacyjnych, wplaconych zaliczkowych wplat partycypacyjnych

na inwestycje kontynuowane oraz wysokoSci aktualnie udzielonych

^\ 
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Statut Sp6tki Wodnej,,Migdzy odr ze" w Szczecinie - tekst.j ednolity z dnia l 9.12.201 8

zabezpieczeri kredyt6w, okreSlana w ten spos6b, 2e za kuhde 50.000,00 zl

brutto przysluguje jeden glos.

2. Przypadaj4ca iloS6 glos6w na danego czlonka liczona w spos6b okreSlony

wust.1 nie mohe byd mniejsza ni?jeden glos i nie moze przel<roczy| 49%

wszystkich glos6w w Sp6lce.

3. Czlonek Sp6lki mohe by6 reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez

upowa2nionego pisemnie przedstawiciela.

4. PodziaN glos6w na kahde Walne Zgromadzenie okresla Zarzqd Sp6lki

na podstawie wykazu czlonk6w i ewidencji ksiggowej.

s12

1. Wysoko66 stawek jednostkolvych za odprowadzanie i oczyszczenie Sciek6w na

oczyszczalni biologicznej i pr4rjgcie odpad6w na dany rok ponoszonych przez

czlonk6w Sp6lki uchwala Walne Zgromadzenie w wysoko5ci proporcjonalnej

do koszt6w ponoszonych przez Sp6lkg zuwzglgdnieniem zapisu $ 1 ust. 3.

2. WysokoSd skladek i innych Swiadczeri na rzecz Sp6lki na dany rok

ponoszonych przez czlonk6w Sp6lki uchwala Walne Zgromadzenie

w wysokoSci proporcjonalnej do korzySci uzyskiwanych przez czlonk6w

z dzialalno1ci Sp6lki i koszt6w ponoszonych przez Sp6lkg z tytulu

zaspokaj an ia przez niq p otr zeb czlonk6w.

3. Stawki jednostkowe za odprowadzanie i ocryszczartie Sciek6w na oczyszczalni

biologicznej oraz przyjEcie i utylizacjg odpad6w od os6b frzycznych

i prawnych niebgd4cych czlonkami Sp6lki ustala Walne Zgromadzenie na

podstawie przewidywanej w danym roku sytuacji rynkowej w tym zal<resie na

terenie miasta Szczecina. kt6ra pozwoli na osiqgnigcie minimalnego zysku

netto przy uwzglgdnieniu zasady minimalizacji koszt6w ponoszonych przez

gospodarstwa domowe.

4. Stawki jednostkowe za odbior i oczyszczanie Sciek6w dowozonych pojazdami

asenizacyjnymi na oczyszczalni biologicznej oraz stawki jednostkowe

Vfi*^ strona 6zL8
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za odbi6r i oczyszczanie Sciek6w na instalacjach do unieszkodliwiania

i odzysku odpad6w ropopochodnych i popluczyn zmycia ladowni ustala Walne

Zgromadzenie na podstawie przewidywanej w danym roku sytuacji na rynku
odbior6w tych 6ciek6w, tak aby ustalone stawki pozwolity na osiqgnigcie

minimalnego zysku netto.

Skladki, o kt6rych mowa w ust. 2 czfonkowie obowiqzani s4 wplacad na konto

Sp6tki w wysokoSci uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, w kwotach

i terminach wynikaj4cych z planu prac i budzetu Spotki. Skladki te se

przeznaczone na sfinansowanie dzialalnolci statutowej Spolki oraz

na pr zy gotowani e i nwe sty cj i r e alizowanych pr zez Sp olkg.

Zaliczkowe wklady partycypacyjne czlonkowie obowiqzani rq. wplacal

na konto Sp6lki w wysokoSci i terminach okre5lonych w umowach na

r ealizacj g inwestycj i wsp6 lnej .

Zaliczkowe wklady partycypacyjne opisane w ust. 6 s4 wstgpnie oszacowane

na etapie przygotowania inwestycji, weryfikowane na etapie rozstrzygnigcia

przetarg6w na roboty budowlano-montazowe i dostawy, a ostatecznie

rozliczone po zakohczeniu realizacji inwestycji. W oparciu o ostatecznie

rczliczon4 wysokoS6 wktad6w partycypacyjnych okreSlany jest procentowy

udzial w inwesty cji (udzial p arty cy p acyj ny).

8. Umowy partycypacyjne na realizacjE wsp6lnej inwestycji rg zawierane

po podjgciu uchwaty przez Walne Zgromadzenie i zatwierdzeniu planu prac

i budzetu Sp6lki na dany rok kalendarzov,,y.

Jezeli osoby, kt6re nie s? czlonkami spolki wodnej, odnosz4 korzySci

zurzqdzef Sp6tki lub przyczyniajq sig do zanieczyszczania wody, dla kt6rej

ochrony Spolka zostala utworzona, obowiqzane sg do ponoszenia Swiadczeri na

rzecz Sp6lki.

WysokoSc i rodzaj Swiadczeri, o kt6rych mowa w ust. 9, ustala, w drodze

decyfii, Prezydent Miasta Szczecina, na wniosekZarzqdu.

6.

7.

9.

10.

$' s-+- Strona 7 z 78



Statut Sp6lki wodnej,,Migdzyodrze" w szczecinie-tekstjednolity zdnialg.l2.zo1g

$13

1. Swiadczenia nie wykonan e przez czlonka Sp6lki w oz;rraczonym terminie moga

byi wykonane na jego koszt przezZarzqdSp6tki.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek czlonka, Zarzqd Sp6lki moae

rozloLry| na raty splatg poniesionych przez Sp6tkg koszt6w, o kt6rych mowa

w ust. 1.

3. W przypadkach okreSlonych w ust. l, oraz w przypadku opohnienia
w uiszczaniu skladek i innych nalezno5ci, Sp6tka egzekwuje naleznoSci

zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa.

ROZDZIAN, 4

Organy Sp6lki

$14

Organami Sp6lki sq:

1. Walne Zgromadzenie

2. Zarzqd

3. Komisja Rewizyjna

sls

1 . Do Waln ego Zgromadzenia naleZy:

1) uchwalenie planu prac niezbgdnych do wykonania zadah Sp6lki oraz

budzetu Sp6tki;

2) ustalanie kryteri6w okreSlania korzySci uzyskiwanych przez czlonk6w

N */:* 

ziejdziararnosci; 
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Statut Sp6tki Wodnej ,,Migdzyodrze" w Szczecinie - tekst jednolity z dnia 19.12.2018

3) uchwalanie wysokoSci skladek i innych Swiadczeri narzecz Sp6tki;

4) ustalanie wysokosci naleznoS ci zaodprowadzanie Sciek6w;

5) wyb6r oraz odwolanie czlonk6w Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej;

6) ustalanie zasad wynagradzania cztonk6w Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej;

7) rczpatrywanie rocznego sprawozdania finansowego i rocznego

sprawozdania z wykonania planu prac oraz podejmowanie uchwal

w przedmio ci e udziel enia ab solutorium Zar zqdowi;

8) upowa2nienie Zxzqdu do zaciqgania kredyt6w i poLyczek do ustalonej

wysokoSci;

9) podejmowanie uchwal w sprawach:

a) nabywani a, zbywania lub obciqilania nieruchomoSci Sp6tki,

b) zmian Statutu,

c) wylqczenia czlonka ze Sp6tki, w przypadkach o kt6rych mowa

w $ 7, ust. 4,

d) przystqpienia Sp6lki do zwiqzku sp6tek wodnych,

e) polqczenia Spolki zinnq sp6tk4 wodn4 albo podzialu Sp6lki na dwie

lub wigcej sp6tek,

0 realizacji cel6w statutowych w drodze wsp6lnych przedsigwzigd

inwestycyjnych (inwestycje wsp6lne) oraz okreSlenia warunk6w

i zasad jakie uwzglgdnione powinny byd w stosownych umowach

z podmiotami przystgpuj4cymi do tych przedsigwzigc (umowy

partycypacyjne).

g) utworzenia przez Sp6tkg nowego podmiotu prawnego samodzielnie

lub wsp6lnie z innymi podmiotami prawnymi,

rozwiqzania i przejScia Sp6lki w stan likwidacji oraz powolan\a

likwidator6w i zatwierdzania sprawozdania likwidator6w

po zakoriczeniu likwidacj i,

h)

s('- M
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i) przedstawionych przezZarzqdlub Komisjg RewizyjnE.

Uchwaty Walnego Zgromadzenia czlonk6w w sprawach okreSlonych w ust. 1

pkt. 9) lit. b wym agaj q zatwier dzenia przez Prezydenta Miasta Szczecina.

Uchwaly Walnego Zgromadzenia zapadajq zwvJq wigkszoSciq glos6w

bez wzglgdu na liczbg obecnych czlonk6w z Wjqtkiem uchw aL w sprawie

zmiany Statutu, rozwiqzania Spotki, pohqczenia z inn4 sp6lkq lub podzialu

Sp6lki, kt6re zapadag wigkszoSci4 dw6ch trzecich glos6w przy obecnoSci

co najmniej potrowy liczby czlonk6w Sp6tki.

1.

s16

Walne zgromadzenie zwoluje zarzqd przynajmniej raz w roku
dlazatwierdzenia sprawozdafl za rok ubiegty oraz uchwalenia planu prac

i bud2etu na rok nastgpny, a takLe podjgcia innych uchwal przedstawionych

w porzqdku obrad.

Walne Zgromadzenie zwotrywane jest przez Zarzqd z wlasnej inicjatywy lub
na pisemny wniosek:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) co najmniej ll4 czlonk6w Sp6lki,

c) Prezydenta Miasta Szczecina.

Do wniosku, o kt6rym mowa w ust. 2 powinien by6 dohqczony proponowany

porzqdek obrad i projekty uchwal zgodne zprzepisami prawa i Statutem.

2.

-1

1. Walne Zgromadzenie zwofuje sig za pomoc? list6w poleconych lub przesylki
nadanej pocztqkurierskq, wyslanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem
Walnego Zgromadzenia oraz poprzez Wwieszenie ogloszenia w siedzibie

s17
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Statut Sp6lki wodnej ,,Migdryodrze" w Szczecinie - tekst jednolity z dnia 19.12.2019

Zarzqdu Sp6tki. Ogloszenie i zawiadomienie zawierajq informacje o terminie,

miejscu i porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia.

2. O terminie, miejscu i porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia Zarzqd Sp6lki
zaw iadamia P r ezy denta Mi as ta S zcze cina.

1. walne Zgromadzenie wybiera przewodniczqcego, kt6ry powoluje
protokolant6w.

Protok6l z Walneg o Zgr omadzenia podpisuj 4 przewodn iczqcy i protokolanci.

Zaruqd Sp6tki przesyha kopi g protokofu Prezydentowi Mias ta Szczecina.

Zarzqd Sp6tki przesyla uchwaly organ6w Sp6lki Prezydentowi Miasta
Szczecina w terminie 7 dni od dnia ich podjgcia.

2.

a
J.

4.

$18

ste

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru i odwolania czlonk6w Zarzqdu

i Komisji Rewizyjnej w spos6b jawny, a na zqdanie wigkszo5 ci zebranych,

wyb6r i odwolanie mog4 byi dokonane w spos6b tajny.

Czlonkiem Zarzqdu oraz Komisji Rewizyjnej nie moze by6 osoba, wobec kt6rej
wydano prawomocny wyrok skazujqcy za umySlne przestgpstwo Scigane

z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe lub prawomocny

wyrok warunkowo umarzaj4cy postgpowanie karne w sprawie popelnienia
przestgpstwa umySlnego Sciganego z oskarhenia public zrtego.

$20

1. Zarzqd Spolki organizuje prace zmierzajqce do wykonania zadah Sp6lki,
kieruje jej dziahalnoSciq, nadzoruje i reprezentuj e jq na zewnqtrz. Do zakresu

dzialaniaZarzqdusp6tkinale?ywszczeg6lnoSci:

2.

1) . administrowanie maj4tkiem Sp6lki;
J

h1-.Lf^"' Stronallzls
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Statut Sp6lki Wodnej ,,Migd4rodrze" w Szczecinie - tekst jednolity z dnia 19.12.2018

2) organizowanie procesu inwestycyjnego, wsp6ldzialanie z wykonawcami

rob6t;

3) przygotowanie material6w i wniosk6w na Walne Zgromadzenie oraz

wykonywanie uchwal Walneg o Zgromadzeni;

4) nadz6r nad wykonaniem rob6t i nale?ytym utrzymaniu urzqdzeh Spolki;

5) egzekwowanie skladek i innych Swiadczeh na rzecz Sp6lki od czlonk6w

Spolki;

6) egzekwowanie od os6b nie bgdqcych czlonkami Sp6lki sktradek

i Swiadczeh oraz innych naleznoSci;

7) nadz6r nad prowadzeniem rachunkowoSci Sp6lki;

8) przyjmowanie nowych czlonk6w Sp6tki, deklarujqcych wolg przyst1pienia

do Sp6lki;

9) zwolywanie Walnego Zgromadzenia;

10) sporzqdzanie planu prac i budzetu Sp6lki;

1 1) skladanie Waln emu Zgromadzeniu sprawozd ah z dzialalnoSci Sp6tki;

12) zaciqganie kredyt6w bankowych w ramach upowaznienia udzielonego

pr zez Walne Zgr omadzenie;

13) zawieranie um6w na wykonywanie rob6t, dostaw i usfug niezbgdnych do

osiqgnigcia cel6w Sp6tki;

1 4) sprawowanie nadzont nad prac4Biura Sp6lki;

15) powolywanie i odwotywanie Dyrektora Biura Sp6tki;

16) tworzenie i likwidacja stanowisk pracy w ramach schematu

organizacyjnegoSp6tkizatwierdzonegoprzezWalneZgromadzenie;

17) zaw\eranie i rozwiqzywanie um6w z pracownikami, na wniosek Dyrektora

Biura;

18) stwierdzanie, na podstawie protokol6w odbioru, wykonania rob6t

budowlano - montazowych zleconych przez Sp6tkg;

19) wsp6ldzialanie z organizacjami zajmujqcymi sig ochronE Srodowiska;
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20) udzielanie - w formie uchwaly - pelnomocnictw do reprezentowania

Sp6lki;

21) dokonywanie biehqcej al<t:ualizacji wykazu czlonk6w Sp6tki;

22) zgtaszanie Wodom Polskim zmian danych wpisywanych do systemu

informacyj nego gospodarki wodnej .

2. Zarzqd Sp6lki sklada siq ztrzech os6b. W sklad Zarzqduwchodzq:

a) Przewodniczqcy,

b) ZastEpcaPrzewodniczqcego,

c) Sekretarz.

s21

Zarzqd jest wybierany spoSr6d czlonk6w Sp6lki lub os6b wskazanych przez

cztonk6w Sp6tki, na okres pigciu lat.

$22

1. JeheliZarzqd Sp6lki nie wykonuje swych obowi4zk6w tub wykraczaprzeciwko
postanowieniom Statutu albo obowi4zuj qcym przepisom, Prezydent Miasta

Szczecina mohe rozwiqzac Zarzqd, wyznaczq4c jednoczeSnie osobg pelniqcq
jego obowiqzki.

2. W terminie 3 miesigcy od dnia, w kt6rym decyzja Pre4rdenta Miasta

Szczecina, o kt6rej mowa w ust. l, staha sig ostateczna, osoba .vqylznaczona

do pelnienia obowi4zk6w Zarzqdu jest obowiqzana zwohal Walne

Zgromadzenie w celu wybrania nowego Zarzqdu.

3. Jeheli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru nowego Zarzqdu, Prezydent

Miasta Szczecina mohe ustanowi6, w drodze decyzji, zarzqd komisaryczny

Sp6lki na czas oznaczorLy,nie dlu2szy ni?rok.
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1. Uchwaly Zarzqdu Spotrki sg podejmowane zrykhq wigkszoSciq glos6w

w obecnoSci co najmniej dw6ch os6b. W ruzie r6wnoSci glos6w rozstrzyga glos

Przewodniczqcego Zarzqdu a jeSli Przewodniczqcy nie jest obecny - rozstrzyga

glos Zastgpcy Przewodn iczqcego .

Z posiedzenia Zarz4du Sp6lki sporz4dza sig protok6l, kt6ry podpisuj4 obecni

czlonkowie Zarzqdu.

OSwiadczenie woli w zakresie praw i obowi4zk6w maj4tkowych Sp6lki oraz

dokumenty finansowe podpisuj4 dwaj czlonkow\e Zarzqdt albo dwie osoby

upowaznione do tego przez Zarz d(pelnomocnicy).

Zarzqd Sp6lki wykonuje zadania gospodarcze i administracyjne orazprowadzi
gospodarkg finansowq przy pomocy biura Sp6lki. Schemat organizacyjny

Sp6lki stanowi za\1cznikNr 2 do Statutu.

$23

$24

$2s

2.

aJ.

4.

1.

2.

J.

4.

Komisja Rewizyjna jest powolana do kontroli dzialalnoSci Sp6lki.

Komisja Rewizyjna sklada sig z trzech os6b wybranych spoSr6d czlonk6w

Spolki lub osob wskazanychprzez czlonk6w Sp6tki, na okres pigciu lat.

Czlonkowie Zarzqdu nie mog4 wchodzi6 w sklad Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej wybierajq spo6r6d siebie j"j
czlonkowie.

1. Komisja Rewizyjna przynajmniej dwa razy w roku przeprowadza kontrolg

dzialalnodci Sp6tki, w tym przy najmniej raz w roku, przed zwolaniem

Walne go Z gr omadzenia, przeprow adza kontro I g go sp o darki fi nansowej S p 6tki .

_.t
{t,
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2. Komisja Rewizyjna przeprowadza czynnoSci kontrolne, o kt6rych mowa

wust.l, takhe na Zqdanie jednej czwartel czlonk6w Sp6lki lub Prezydenta

Miasta Szczecina.

3. Z czynnoSci kontrolnych Komisja Rewizyjna sporzqdza protok6l oraz sklada

sprawozdanie wraz z wnioskiem na Walnym Zgromadzeniu.

4. Komisja Rewizyjna zawiadamia Zarzqd Sp6lki oraz Prezydenta Miasta

Szczecina o uchybieniach stwierdzonych w toku kontroli, a w razie

stwierdzeni a przestgp stwa, takLe organy Sci gani a.

1. Dla przeprowadzenia kontroli Komisja Rewizyjna mohe wskaza1 potrzebg

powolani a na koszt Sp6lki osoby o odpowiednim przygotow aniu zawodowym,

kwalifikacjach i wymaganych uprawnieniach z zal<resu bgdqcego przedmiotem

kontroli. W oparciu o stosowny pisemny wniosek Komisji, umowg z takimi
osobami zawiera Zarzqd.

2. Wynagrodzenie os6b, o kt6rych mowa w ust. 1 powinno byd ustalone

na poziomie wynagrodzenia przysluguj?cego bieglym w danej dziedzinie

p o przeprowadzeniu ne go cj acj i przedumownych.

s26

s27

W razie wykonywania czynno5ci poza miejscem zatrudnienia i zamieszkania
czlonkom Zarzqdu oraz Komisji Rewizyjnej przysluguj e zwrot koszt6w podr6hy
sluzbowej , na zasadach okreSlonych w przepisach w sprawie diet i innych nalezno6ci
za czas podr62y sluzbowych na obszarze kraju. W przypadku podr62y stuabowych
poza granicami kraju stosuje sig przepisy dotyczqce zasad ustalania oraz wysoko6ci
naleznoSci przysfugujqcych pracownikowi z tytulu podroay slu2bowej poza
granicami kraju.
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ROZDZIA\-, 5

Rorwiqzanie i likwidacja Sp6lki

1.

2.

Sp6trka mohebyd rozwiqzana uchwat4 Walnego Zgromadzenia.

Spolka mohe byc rozwiqzana przez Prezyderfta Miasta Szczecina, w drodze

decyzji, jeheli:

1) dzialalno6i Spotki naruszaprawo lub statut albo

2) uplyn4l termin, na jaki zostal ustanowiony zarzyd komisaryczny, o kt6rym
mowa w $ 22 ust. 3, a Walne Zgromadzenie nie dokonalo wyboru nowego

zarzydu albo

3) Iiczba czlonk6w jest mniej szani?3.

s28

s2e

1. Rozwi4zanie Spolki nastgpuje po przeprowadzeniu postgpowania

likwidacyjnego. w okresie tego postgpowania Sp6tka dziala pod

dotychczasowQ nazwq z dodaniem wyraz6w "w likwidacji" oraz zachowuje

osobowoS6 prawn4.

Likwidatorem sp6lki mohe byc cz-lonek Zarzqdu lub inna osoba powolana

uchwalq Walnego Zgr omadzenia.

w przypadku rozwiqzania sp6lki na podstawie decyzji, o kt6rej mowa w $ 28

ust. 2, likwidato ra W znacza Pr ezydent Mias ta Szczecina.

Likwidator wstgpuje w prawa i obowi4zki Zarzqdt Sp6lki i podejmuje

w imieniu Sp6lki czynnoSci niezbgdne do zakohczenia jej dzialalnoSci.

Likwidator wynag r adzany j est na koszt Sp6tki ; wysokoS6 wynagrod zenia ustala

2.

aJ.

4.

5.

Prezyden

t*
b(\ |

t Miasta Szozecina.
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6. Likwidator odpowiada za szkody powstale wskutek przeprowadzenia

postgpowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad okreSlonych w ustawie
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne lub Statucie Sp6tki; w przypadku
powolania wigcej niz jednego likwidatora - odpowiadajq oni solidarnie.

Zobowiqzania przypadalqce od Sp6lki bgdqcej w likwidacji pokrywane
s4 w nastgpujqcej kolejnoSci:

1) zobowiqzaniaze stosunku pracy,

2) zobowiqzania w zakresie danin publicznych,

3) koszty prowadzenia likwidacji,

4) inne zobowiqzania.

s30

$31

Mienie pozostatre po rozwiqzaniu lub likwidacji Sp6tki zostaje podzielone pomigdzy
czlonk6w Sp6lki proporcjonalnie do udziat6w partycypacyjnych, o kt6rych mowa
w $12 ust.7.

ROZDZIAT, 6

Przepisy koricowe

$32

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje sig przepisy ustawy
z dnia2}lipca2}t7 r. Prawo wodne.

il-^
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$33

TreSd zahqcznik6wnr 1 i 2 obejmuje:

Zalqcznik Nr I - Teren dzialalnolci Sp6lki,

Zalqcznik Nr 2 - Schemat organizacyjny Sp6lki.

s34

Sp6lka zostala wpisana do systemu informacyjnego gospodarowania wodami
Regionu Wodnego Dolnej odry i Przymorzazachodniego pod numerem 64.

Niniejszy Statut zostaL zatwierdzony decyzjq Prerydenta Miasta Szczecin
z dnia t4.02.20t9r. nr WGKiOS -Xt1t.6343.1.2019.KM

PRZEIA'O] 2AcYZARUDU

'lnrlw,
'zy :tof Kuieeiefi

Strona 18 z 18
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