
Uchwała nr 1/2013 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej Opypy  

z dnia 17.06.2013 

W sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium 

Zarządu Spółki Wodnej Opypy za działalność w 2012 r.  

 Na podstawie art. 173 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

(tekst jednolity. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie ze 

statutem spółki Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Opypy uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

1.Przyjmuje się sprawozdanie rzeczowe z działalności Zarządu Spółki w 2012 roku 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem finansowym, które  

składa się z bilansu za 2012 r., który zamknął się sumą bilansową  12 798,63 zł (słownie: 

dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem zł 61/100 gr. ); rachunku zysków i strat 

za 2012 r., który zamknął się zyskiem netto w wysokości 12 588,61 zł ( słownie: dwanaście 

tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem zł 61/100 gr.) oraz informacji dodatkowej obejmującej 

wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. 

2. Udziela się Zarządowi Spółki Wodnej Opypy w Opypach absolutorium za działalność w 

2012 roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z podpisaniem 



 

Uchwała nr 2/2013 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej Opypy  

z dnia 17.06.2013 

W sprawie:  przyjęcia proponowanych zmian statutu  

  

§ 1. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Walne Zgromadzenia członków Spółki Wodnej 

Opypy przyjęło nst. zmiany statutu: 

Rozdział 1, par. 2 

1) Przed zmianą: Siedzibą spółki jest wieś Opypy. Adres siedziby spółki: ul. Letnia 25, 05-825 Opypy 

Po zmianie: Siedzibą spółki jest wieś Opypy. 

Rozdział 2, par. 4, pkt 2 

2) Przed zmianą: Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych, sieci drenarskiej, 

przepustów i rowów odprowadzających. 

Po zmianie: Wykonywanie analiz, projektowanie, realizacja, konserwacja, utrzymanie i 

eksploatacja urządzeń melioracyjnych, sieci drenarskiej, przepustów i rowów 

odprowadzających. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z podpisaniem 



Uchwała 3/2013 Walnego Zgromadzenia członków Spółki Wodnej Opypy w 

dniu 17.06.2013 
 

 

  

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, ustalono że w 2013 składka 

członkowska będzie wynosić 200 PLN. Termin płatności składki 31.08.2013 r. 



Uchwała 4/2013 Walnego Zgromadzenia członków Spółki Wodnej Opypy w 

dniu 17.06.2013 
 

 

  

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, ustalono plan prac Spółki 

Wodnej Opypy w 2013 r oraz budżet na rok 2013. Szczegóły zawiera załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

 


