Augustów, dnia 20 listopada 2017 r.
OS.6343.8.1.2017

DECYZJA
Na podstawie art. 181 ust. 2 pkt. 1 i art. 182 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

orzekam
Rozwiązać Gminną Spółkę Wodną w Płaskiej po przeprowadzeniu postępowania

I.

likwidacyjnego.
1. W okresie postępowania likwidacyjnego spółka będzie działać pod nazwą
Gminna Spółka Wodna w Płaskiej w likwidacji.
1.

Powołać na likwidatora spółki Sławomira Hermana.

2.

Likwidator spółki podejmuje czynności niezbędne do zakończenia jej działalności:

1) złoży wniosek o zmianę zapisu w katastrze wodnym nazwy spółki poprzez dodanie
słowa ,, w likwidacji ”,
2) sporządzi bilans na dzień otwarcia likwidacji spółki po przeprowadzeniu
inwentaryzacji majątku spółki,
3) sporządzi wykaz utrzymywanych i eksploatowanych urządzeń służących do
melioracji wodnych (dokumentację przekaże do odpowiednich organów),
4) sporządzi imienną listę wierzycieli i dłużników spółki z podaniem wysokości
należności,
5) ustali koszty działalności spółki w czasie likwidacji oraz koszt likwidacji,
6) ściągnie wierzytelności spółki oraz ureguluje jej zobowiązania,
7) zawiadomi bank o likwidacji spółki i zlikwiduje konto,
8) złoży do Urzędu Statystycznego wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru,
9) zgłosi likwidację w Urzędzie Skarbowym (wykreślenie NIP),
10) złoży zawiadomienie do ZUS o likwidacji spółki,
11) sporządzi sprawozdanie z likwidacji spółki.
II.

Likwidator jest wynagradzany na koszt spółki.

Uzasadnienie
Gminna Spółka Wodna w Płaskiej od 2008 roku nie przejawia żadnej aktywności ani
działalności.
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Ostatnim protokołem, jaki przedłożył Zarząd GSW w Płaskiej do Starosty
Augustowskiego jest protokół z Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Płaskiej
z dnia 12.04.2006 r. wraz z uchwałą nr I/2005 sprawozdanie z działalności rzeczowej za
2005 r. oraz uchwałą nr II/2006 dotyczącą wykonywania robót konserwacyjnych i przedmiaru
prac.
Z przedstawionego protokołu z walnego zgromadzenia wynika, że tylko jeden delegat głosował
za uchwaleniem składki na roboty konserwacyjne, pozostali delegaci głosowali za
wykonywaniem prac konserwacyjnych we własnym zakresie.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej GSW w Płaskiej z dnia 03.04.2006 r. wskazuje, że
w 2005 r. w spółce nie zbierano składek na konserwację urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych. Konserwacje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wykonano we
własnym zakresie.
W roku 2007 GSW w Płaskiej złożyła do Starosty Augustowskiego już tylko protokół
z odbioru końcowego robót konserwacyjnych wykonanych we własnym zakresie.
Zaś w 2008 roku przedstawiono tylko wyliczenie nakładów finansowych na konserwację
urządzeń melioracyjnych.
Z informacji przedłożonej w dniu 04.02.2009 r. przez GSW w Płaskiej wynika, że w 2008 r.
działalność spółki była zawieszona a członkowie spółki zrezygnowali z ustalania składek
członkowskich i przegłosowali, iż konserwacja będzie wykonywana we własnym zakresie.
W ostatnim sprawozdaniu z dnia 04.02.2009 r. z realizacji budżetu oraz wykonania robót
konserwacyjnych zapisano, że w spółce wykonano jedynie świadczenia rzeczowe konserwacji
44 km rowów. Nie wykazano zebranych składek członkowskich.
Ze wskazanych wyżej faktów wynika, że spółka zaprzestała prowadzenia swojej
podstawowej działalności już w 2008 roku.
Od 2009 roku w spółce nie ustalono przedmiaru robót a wcześniej wysokości należnych
składek. Nie przekazywano Staroście uchwał Walnego Zgromadzenia ani Zarządu. Od 2006 r.
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Płaskiej nie zwołał ani jednego Walnego Zgromadzenia
Członków Spółki. Nie dokonał także wyboru nowych delegatów. Zgodnie z §18 ust. 1 statutu
GSW w Płaskiej (zatwierdzony decyzją Starosty Augustowskiego dnia 16.05.2003 r. znak:
OS-II-6212/6/1/03) Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się przynajmniej raz w roku dla
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu prac za rok
ubiegły oraz dla uchwalenia planu prac i planu finansowego (składek i innych świadczeń) na
rok następny oraz udzielenia zarządowi absolutorium. Spółka w tym obszarze zaprzestała
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wszelkiej działalności. Nadto mandaty delegatów na Walne Zgromadzenie spółki wygasły
w 2008 roku. Pomimo upływu kadencji delegatów GSW w Płaskiej nie wyłoniła na wiejskich
zebraniach nowych delegatów - §11 statutu. W spółce nie ustalano składek ani innych
świadczeń, czym naruszono §15 ust. 1 statutu GSW w Płaskiej.
W związku z tym Starosta Augustowski pismem OS.6343.8.1.2017 z dnia 22 września
2017r. wezwał ostatni Zarząd GSW w Płaskiej do złożenia wyjaśnień związanych
z funkcjonowaniem spółki.
W odpowiedzi na wskazane wyżej pismo Wójt Gminy Płaska poinformował pismem
z dnia 17 października 2017 r., że Zarząd GSW w Płaskiej podejmie działania zmierzające do
likwidacji GSW w Płaskiej. Ponadto zarząd GSW w Płaskiej nie ma możliwości zwołania
Walnego Zgromadzenia Delegatów, a na likwidatora spółki w trybie administracyjnym
wskazuje Sławomira Hermana – ostatni przewodniczący GSW w Płaskiej. Dalej w piśmie
poinformowano, że GSW w Płaskiej nie dysponuje żadnym majątkiem oraz nie ma żadnych
zobowiązań.
W związku z tym w dniu 19 października 2017 r. zostało wszczęte z urzędu
postępowanie w sprawie rozwiązania Gminnej Spółki Wodnej w Płaskiej.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zamiarze zawiadamiania o decyzji i innych
czynnościach przekazano pisemnie członkom spółki cechem poprzez sołtysów.
Z art. 181 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1121) wynika, że decyzja w przedmiocie rozwiązania spółki może zostać wydana
wyłącznie w przypadku stwierdzenia, iż działalność spółki narusza prawo lub statut.
Wyżej wykazano jakie naruszenia prawa i w jakim okresie czasu miały miejsce
w pracach spółki. Ponadto za likwidacją spółki przemawia fakt braku zainteresowania
działalnością spółki jej członków.
Począwszy od roku 2008 nikt nie był zainteresowany zwołaniem Walnego Zgromadzenia
Delegatów. Brak chętnych do zarządzania spółką.
Przedmiotowa spółka praktycznie istnieje tylko na formalnie. Spółka nie prowadzi
żadnej działalności.
W przypadku rozwiązania spółki na podstawie art. 181 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne
likwidatora spółki wyznacza starosta. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki zarządu spółki
i podejmuje w imieniu spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności. Podstawę
prawną powołania likwidatora spółki daje art. 182 ust. 3 Prawa wodnego. Na likwidatora spółki
powołano przewodniczącego Zarządu GSW w Płaskiej zgodnie z propozycją zawartą w piśmie

3

z dnia 17 października 2017 r. Zezwala na to przepis art. 182 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy.
W świetle powyższych ustaleń orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania.
Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza
postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ
odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron
zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły
na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
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