






Uchwała nr.3 /2017 
Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej Ciechanów 

z dnia 10.02.2017 r. 

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego spółki wodnej, terminu i sposobu płacenia składki 
członkowskiej. 

Na podstawie art. 173 ust.1,pkt.1, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. -Prawo wodne (tekst jedn. Dz. 
U. z 2015 r. poz.469, z póź. zm.) ) oraz § 20 ust 1 pkt.2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej 
Ciechanów, Walne Zgromadzenie Delegatów uchwala , co następuje. 

§ 1 
Zatwierdza się korektę planu finansowego spółki wodnej na rok 2016 w wysokości 191 366. zł. 
(słownie : sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) 

§2 

Zatwierdza się plan finansowy spółki wodnej na rok 2017 w wysokości 190 766 zł. 
(słownie : sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) 

§3 
Zatwierdza się płatność składki członkowskiej na rok 2017 w dwóch równych ratach w terminach: 
I rata do dnia 15.03.2017 r, li rata do dnia 15.05.2017 r. 

W przypadku gdy kwota składki nie przekracza 70 zł, składka jest płatna jednorazowo w 
terminie płatności pierwszej raty. 

Nie uregulowanie należności w terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania 
cywilnego , a następnie wszczęcie egzekucji w trybie przepisów o egzekucji w administracji. 

§4 
Wpłaty należności składki członkowskiej można dokonywać u miejscowego sołtysa , w kasie biura 
RZSW lub na rachunek bankowy podany w zobowiązaniu płatniczym. 

§5 
Zatwierdza się zwrot kosztów dla osób pełniących czynności związane z pełnieniem obowiązków 
społecznych polegających na przyjmowaniu i rozliczaniu należności składki członkowskiej. 
Wysokość zwracanych kosztów nie może przekraczać 5 % sumy zebranych składek. 

§6 
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Zarząd Spółki Wodnej oraz Biuro RZSW w 
Ciechanowie. 

§7 
Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

Gminy Ciechanów 
§8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2017 r. 
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