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§ 4. Jeżeli faktycznie osiągnięty zysk' z produkcji nie
typowej przewyższa 'zysk określony w kalkulacji (§ 3) wię
cej nh o 3% w stosunku do kosztu produkcji, różnicę tę 
uważa się za zysk nieprawidłowy podlegający przelaniu na 
zasadach i. w ,trybie określonych w uchwale nr 387 Rady 
Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospo
darIti finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysło

wych objętych planowaniem centralnym (Monitor Pol3ki 
z 1963 r. Nr 35, poz. 175), 

§ 5, 1. Jeżeli artykuł nietypowy różni się od , artykułu 

typowego, objętego cennikiem obowiązującym wykonawcę 
lub na który ustalona została cena przez organ właściwy dla 
wykonawcy, tylko zmianami w wykonaniu lub wyposażeniu, 
podstawą ' do uzgodnienia ceny (§ 2) jest nie kalkulacja kosz
tu produkcji artyk\,lłu nietypowego, lecz cena artykułu ty
powego, którą zwiększa się lub zmniejsza o różniCę kosztów 
wynikającą' z dokonanych zmian, z uwzględnieniem pf2'y
padającej od tej różnipy stawki zysku osiąganej na artykule 
typowym. 

2, Przepisy § 3 ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio. 
§ 6. 1. W wyjątkowych przypadkach (np. przy niety

powych skomplikowanych remontach i produkcji skompliko-
, wanych maszyn i urządzeń), gdy w chwili zawierania umo

wy dane dotyczące warunków technicznych nie pozwalają 

na sporządzanie dokładnej kalkulacji, wykonawca sporządza 
jedynie kalkulację orientacyjną, na której podstawie uzgad
niana jest wysokość limitu ceny artvku!u nietypowego. 

2, Jeżeli określony został limit eeny, cenę osta teczną 
określa się na podstawie kalkulacji wynikowej . Jeżeli cena 
określona na podstawie kalkulacji wynikowej jest wyższa 
od limitu ceny (ust. 1), za cenę ostateczną przyjmuje się ce-
nę równą limitowi. . 

§ 7. 1. Kalkulację artykułu l1ietypowego (§§ 3 i 5) 
wykonawca przesyła zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania zamówienia , 

2. Jeżeli zamówienie dotyczy bardziej skomplikowanego 
artykułu nietypowego, termin 'opracowania, kalkulacji (ust. 1) 
może być przedłużony ' w drodze pisemnego porozumienia 
wykv-nawcy z zamawiającym. 

. . ;' .t~~:.~ 
§ 8. 1. Uzgodnienie ceny (§ 2) następuje 'przez plsemąe;, , 

potwierdzenie przez zamawiającego w ciągu 21 dni , od dą;tY';;(:' 
otrzymania kalkul!,!cji opracowanej przez wykonąwcę. :~~::1~ 

2. W ciągu 21 dni od daty otrzymaIlia kalkulacji za~ !.{:..:~ 
mawiający może zgłosić na piśmie zastrzeżenia .do poszcze'-0<t . 
gólnych pozycji kalkulacji lub do ogólnej wysokości ceny';,~, 
z niej wynikającej. ' .• .' "!J\ 
, 3. W razie zgłoszenia zastrzezeń ' (ust. 2) wykon'awca ,.';, 

w ciągu 7 dni od daty otrzymania zastrzeżeń zawiadamI~ '-'~' 
zama wiającego o przyjęciu zastrzeżeii . i uzgodnieniu ceh:y ·; .• :, 
bądż o odrzuceniu zastrzeżeń i nieuzgodnieniu ceny. .! 

§ 9. 1. W razie nieuzgodnienia ceny zarówno wykOT ,,"~ 
nawca, jak i zamawiający zawiadamiają o tym w ciąg;U r;:,. 
7 dni od daty otrzymania pisma stwierazająceg6, że ceIłii' ńie.,.~\ 
została uzgodniona, ministerstwa, którym podlegają. ' . nt. 

2. Zawiadomienie wykonawcy jest równoznacZ1ł,e:lf . • 
,z wnioskiem o ustalenie ceny, w związku z czym do zawi,a .. :$~. 
domienia .powinna być dołączona całość materiałów doty-::~, 
czących bezskutecznego uzgadniania cen (§ 3 ' ust. 1 i § Ił). ~t. 

3. W przypadkach, o których mowa . w ust. l, cenę arfy- ,.;:; 
kulu nietypowego ustala minister nadzorujący wykonawć~ .. ,ł.~;j 
w porozumieniu z ministrem nadzorującym zamawiaj'ącegor J ••• ' 

4. Do ustalańia cen, o których mowa w ust. 3, upo-·. ~~ 
ważnia się 'dyrektorów zjednoczeń WIodących, zrzeszających 'l,:',{ 
uczestników porozumień branżowych. W tym wypadku jed-~;\ 
nostka podległa MinistJowi Przemysłu Ciężkiego, będą~u ;, .... 
uczestnikiem ' danego porozumienia branżowego, wysyła ia~:·r
w~adomienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, do zjednoczenia •. ~.ł.~ 
wlOdącego. ., ./'; 

/ § 10. Jeżeli porozumienie ' co dQ ustalenia ceny (§ 9 </" 
ust. 3 i 4) nie zostanie osiągni,ęte, cenę tę ustala Państwow~ - c:': 
Komisja Cen, do której należy skierować wniosek o ustalenie ~:,,;!j 
ceny wraz z całością materiałów, Dyrektorzy zjednoczeń wi,ci- .:;:: .... 
dących (§ 9 ust. 4) przesyłają wnioski o ustalenie ceny przez r~:.; 
Państwową Komisję Cen za pośrednictwem Ministerstw.a ',,',;-' 
Przemysłu Ciężkiego. " 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

Minister Przemysłu Cię~kiego: w z. A. Czechowiez 

14'5 

ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ROLNICTWA ORAZ LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 29 kwietnia 1964 r. 

w sprawie ustalenia wzoru statutu spółki dla zag,ospodarowania wspólnoty gruntowej. .'t'''IA 
,. ~~ 

, Na poclstawie art. 15 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 
o zagospodar'owaniu wspolnot ,gruntowych (Dz. U. Nr 28, 
poz . . 169) zarządza się, co następuje: 

§ 1. -Ustala się wzór statutu spÓłki dla zagospodarowa
nia wspólnoty gruntowej, stanowiący załącznik do zarzą-
dzenia. . 

§ 2. Zarządy poszczególnych wspólnot gruntowych mo
gą ' powołać wspólny zarżąd złożony z odpowiedniej , liczby 
członków (co najmniej po '1 osobie z każdej wspólnoty 
gTuntowej). Zarząd ten ustala zasady zagospodarowania 
gruntów wchodzących w skład ws.pólnoty; zasady te podle-

. ' , . ' f. 
gają, zatwierdzeniu przez wydziaf r olnictwa l lesmctwa pre- "'i~' 
zydium powiatowej rady narodowej. ' ." ;::~ 

§ 3. ' Przepisy zarządzenia i sta tutu d"otyczące wydzia~ ~ <~i 
łów rolnictwa i leśnictwa prezydiQw powiatowych rad na7 '~ 
rodowych stosuje się również do właściwych do spraw rol- .... .I~ , ~ 
nych i leśnych organów prezydiów ra d narodowych miast ';,'"0 

stanowiących powiaty oraz dzielnicowych rad naro~owyclr' .. ()~ 
miast wyłączonych z województw. ' " .f,l 

, ',,! ," ;j 
,§ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem. ogłoszęnia . .' :~~ 

Minister Rolnictwa: M. Jaqielski ' ,.1Jlg~i 
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drze~nego: R. Gesing , ,>~~ 

,'(~ 

Załącznik do zarządzenia Mjnistt6"'f:: -,~ 
Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemy-" -Jf! .. 

słu Drzewnego z dnia 29' kwietnia- II,·;'i!!.i 
196~ r. (poz. 145). ·:-1 

STATUT 
";~1~ 
',/k .. ~: ~ 
;)~'1: 

SPOŁKI DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPOLNOTY GRUNTOWEJ WE WSI (WSIACH, OSIEDLU, MIESCIE) ! 

POWIAT . WOJEWODZTWO . • ').,1 

jest wieś (osiedle, miaslo) , . , ,,:' ~~~ 
powiat " ',I \".~ 

1. Nazwa, siedziba, teren i przedmiot działalności spółki. § 2. Siedzibą spółki 

§ 1. Spółka dla zagospodarowania wspólnQ.ty gruntowej 
we .wsi (wsiach, osiedlu, mieście) .' 
zwana dalej "spółką", posiada osobowość prawną i dzialą na 
podstawie niniejszego statutu. 

poczta 
województwo 

§ 3. Terenem działalności spółki są 

O powierzchni I I ha, położone 

, • '. ' ' . - i .. : . ... 1; 

grunty wspólne" "i~ 
na obszarze ws~ < j.f,E 

I..:;~. 

_r ",,~~ 
~ :.:,~'1. 

.:~ t:~ 
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, :' . ::);1fon·itór Polski Nr 33 - ' ·2g5 .- ·Poz. 145 
'",--" - . , { ..: . 
t.r; 
\f;~r4()sied-Ia . miasta} ' ,. 
r~~·,'obejmujące ha pastwisk, 
~;:;', ha ' łąk, . . ha gruntów ornych, 
~~i ha · lasów i gruntów lęśnych, . . ha wód, 
)'1';'~.. • 

~." ha innych gruntów. 
~ 'd· § 4. Spółka została utworzona na podsta wie uchwa Iy 
'~ I;' osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, 
$ :. podjętej na ogólnym zebraniu w dniu. . .. .... 
~;; -Większością głosów przy obecności połowy (więcej niż poło
'it; 1 wy) uprawnionych. 
";'. . Spółka została utworzona na podstawie decyzji Wydziału 

,k- Rolnictwa' i Leśnictwa . Prezydium Pow ia towej Rady Naro-
::--, doweJ w . . z dnia . 
~~t~~sownie do art 25 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o za
;~ ... ! g-ospodarowaniu w spólnot gruntowych (Oz. U. Nr 28, 
f;{'* •.• 
~,;}jpoz . .169). 
~( .' § 5. Przedmiotem działalności spółki jest sprawowanie 
~ ~~~rządu nad wspólnbtą i jej racjonalne zagospodarowanie. 
:i" . . 
i!ł·i": 2., Członkowie spółki, ich prawa i obowi,!zki oraz warunki 
A~, dopuszczehia do spółki posiadaczy gruntów_ przyległych do 
,~.l·\" wspólnoty gruntowej. 
~~ .-

'-'rJ.", . § 6. 1. Członkami spółki są osoby uprawnione do udzia-.;;". 
"1; 1\1 we wspólnocie gruntowej. 

-;;.;.1. ;2 .. Jeżeli członkiem s.półki obejmującej lasy i grunty 
'. C~teśne oraz nieużytki przeznaczone do zalesienia jest Państwo, 
~Ir:oso.bą re·prezentującą interesy Państwa jest ' nadleśnictwo 
~~·.~;przedsiębiorstwa lasów państwowych. 
~( •• I 3. Ogólne zebranie członków spółki może uchwalić przy
, ·\" .. j~cfe do sl'ółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty 
;r'ifgruntowej, pod warunkiem że: .' 
;;;; 1) wyrażą na piśmie' chęć przystąpienia do spólki, 
··i .. ·.f) wniosą do spółki, ·w · celu wspólnego zagospodarowania, 
. ,;,,~" grunty przylegające do wspólnoty o obszarze ustalonym 
~,;"~'< p~Zez ogólne zebranie członków; udział w korzyściach 
. :;"J' i obowiązek uczestniczenia w kosztach wspólnego za
~~'.I ;' gospodarowania określa się dla tych członków pro
.'1' "...j . . pmcjona-lnie do wniesionego obszaTU gruntu. 
."./"~. ... - . 
,:': . 4. Wykaz członków spółki oraz wielkoś€ ich udziału 

" "~,,e. ws·pólnoc·ie zawiera załącznik do statutu. 
.~ 

§ 7. Członkowie spółki maj" prawo. : 
uczestniczyć we wszy stkich korzyściach osiąganych przez 
spółkę, . 
brać udział w obradach ogólnych zebrań członków spół
ki i współdecydowaĆ w zarządzaniu spółką w granicach 
zakreślonych niniejszym statutem, 
wybierać i być wybieranymi do. organów spółki. 

.;it:~, § 8. Członkowie spółki mają obowiązek : 
tit: 1) ucz~stniczyć w ogólnych zeJ5raniach c'lłonków spólki, 
)'·;';'-': 2) ' podporządkowywać się uchwałom ogólnego zebrania 
~~~! . członków spółki, jak również postanowieniom zarządu 
~:;"" - spółki wydanym w granicacb zakreślonych niniejszym 
~~' . stdtutem, 
lew 'fT ~ 

Iii ~:' 3) ·wspólnie dokonywać prac związanych z zagospodarowa-
;4~;· ,'niem i użytkowaniem gruntów spółki, 

\i; !~;;.śwladczyć we właściwych terminach robociznę, dostar
~~ i~,,' czat materiały . i środki transportowe w rozmiarze od
,;-~, powiadającym . w.ielkości udziału, a w razie niemożnoś~i 
,'Ji> . wykonania tych świadczeń w naturze wpłacać kwoty 
i4~ pieniężn'e na pokrycie zastępczego ich wykonania, jak 

o :if.;.'. Fównież uczestniczyć w kos ztach związanych z dzialal~ 
~:.;."" nością spółki. 
~.~ ) 

. t3 .... Organy spółki, sposób ich powoływania zakres działania. 
~ ~ ~~ 

.>~ § 9. Organami spółki są: 
'. ) ,ogóJne zebranie członków, 
Q) ..zarząd, . 

W "J J) !)loIilisja rewizyjna. 
.. ;ąr:G.-~ . ,.'. . 
~~:.:/ ' . 
t.r t:lj.-

·u, ... 

§10.1. Ogólne zebrav:ie członków spółki jest najwyż
szym jej organem. 

2. Zwyczajne ogólne zebranie członków spółki zwołuje . 

zarząd spółki przynajmniej raz do roku . w terminie jesien
nym, najpóźniej do końca listopada. 

3. Nad z,vyczajne ogólne zebranie członków spółki zwo· 
łuje zarząd spółki w miarę potrzeby z własnej inicjatywy. 
na żądanie komisji rewizyjnej, wydziału rolnictwa i leś

nictwa prezYdium powiatowej rady narodowej lub na wnio
sek lh członków spółki. 

4. Nadzwyczajne ogólne zebranie członków . spółki po
winno być zwołane najpóżniej w ciągu dwóch tygodni od 
daty złożenia wniosku w tym przedmiocie. 

§ 11. 1. Członkowie spółki mogą btać udział w obra
dach ogólnego zebrania członków osobiście lub działać przez 
pełnomocników. W imieniu osób niezdolnych do czynności 

prawnych występują ich przedstawiciele ustawowi. 
2. Każdy członek spółki ma prawo do jednego głosu 

be'z względu na wielkość posiadanego udziału. Uchwały 
ogólnego zebrania członków zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności przynajmme] połowy członków . 
W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 

zebrania. 
3. Przewodniczącego zebrania wybierają zebrani spo

śród siebie zwykłą większością głosów. 

4. Jeżeli na zebraniu jest obecn.ych mniej niż połowa 
wszystkich członków, zebranie zwołuje się po raz druqi 
z tym samym porządkiem ' obrad w terminie 'od 7 do 14 dni 
od dnia pierwszego zebrania. Uchwały ogólnego zebrania 
członków zwolanego w drugim terminie zapadają zwykłą 
większo ścią głosów bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu . 

5. Protokół obrad ogóinego zebrania członków spółki 
wraz z powziętymi na zebraniu uchwałami wpisuje się do 
księgi protokołów . Protokół podpisują przewodniczący ze-
brania i protokolant. " 

§ 12. 1. Do zakresu działania ' ogólnego zebrania człon
ków spółki należy w szczególności: · 

1) uchwalanie statutu spółki oraz jego zmian, 
2) wybór przewodniczącego i pozostałych członków zarzą

.du i ich zastępców, komisji rewizyjnej oraz ich odwo-
ływanie, . 

3) przyjmowanie do spółki posiadaczy gruntów przyległych 
do wspólnoty gruntowej oraz określanie obszarów grun
tów, jakie oni mają wnieść do spółki w celu zagospodaro
wania tego gruntu łącznie z gruntami wspólnoty, 

4) uchwalanie przedstawianego przez zarząd spółki wielo
letniego planu zagosp·odarowania . użytków rolnych spół-
ki i rocznych planów prac gospodarczych, . 

5) podejmowanie uchwał w sprawie sporządze nia uprosz
czonego planu urządzenia gospodarstwa .'Ieśnego oraz 
decydowanie na wnios~k zarządu w sprawach dotyczą
cych zatrudnienia fachowego personelu administracyj
nego w lasach należących do wspólnoty, 

6) decydowanie na wniosek zarząou spółki w sprawie spo
sobu wykorzystywania pożytków osiąganych ze wspól
noty oraz w sprawie . podziału tych pożytków pomiędzy 
posztZególnych członków spółki, 

7) uchwalanie przedstawionego . przez zarząd planu finan
sowego, 

8) ustalanie rod zaju i rozmiaru świadczeń rzeczowych i TO;
bocizny oraz wysokości w pL: t pieniężnych pot~zebnych 
do wykonania ·zadań przewidzianych w pIanIe prac 
gospoclarc2\'ch, 

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie 
chunkowych oraz udzielanie 
z działalności, 

rocznych sprawozdań Ta
zarządowi absolutorium 

., 
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10) ustalanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie zarząd 

spó1'ki mnżezaciąg'nąć, oraz decydowanie .oprzeznac Le- . 
niu pożyczek, na których zaciągnięcie wyra zi! zgodę wy
'd·zialłr0ilni'ctwa i łeśnictwa prezydium powi-a'towej rady 
ma:J70d0.wej, 

11) uslalanie rodzaju i rozmiaru inwestycji potrzebnych do 
'osią'IDll1 i~dac'ell'IDw sp:<iltki ora :: uchwa'lanie n'łezbt:dnych 
al·a ;ten 'ce l S'Fod.'ków, 

,lli ·uabw.alaiJiltFe IregulilID'inu tvżytk<0waniagnmt·ów ' i urz.ą-
. d!ceń .s;p&&'i ptl2l'e-z je1 t:zło Jllk ÓW, 

13) ustalanie ' warunków użytkowaiflia gruntów i urządzeń 

.s:pó.ł<k.ipr·zez0:Soay.nle .aę.s,ą-ce 'Człankami iiJ!10Iki, 
14) ,za.twierd,z,an-ie p r.z-eclsirilwJ,mne§0 ·przez z·ax2'.ąd .s:póŁki po

działu nadwv2ek .i · $tr'lllt, 
1~) ustanc.wianie wysokości . wynagrodzeń i d ~et ata pra

cnwników .spófkioraz die~ ala czlonków zar,ządu i ko-

'1'6) 
m 'isJi .rewizy'jnej, 
p@dejmowan'ie uchwał w sprawie przeznaczania częśti 
doc'hodów s.pół'ki na cele gos.podarcze, społeczne i ku'!-
t rlT,fi:tne , 

lf1~ ·podej:m'0w·a·l'Iiie IlIcbw1l1 w sprawie zbycia, 'zamiany, jak 
<roÓW'l1'ież pTzeZ'I1a:c!Z:en'ia na 'cele pU'bliczne lubspołec~ne 
w-sp'Ólnot grnnto'WYch tub ich 'C7:ęści, 

, U'S)p0'itejJ'lT(}w'6'liie 'uthw.aly w sprawie rozwiązania i 'lik wi
dacji spółki, gdy istnienie je j stanie się bezprzedm:io-· 
towe. 

i Uchwały ogólnego 'Z'ebrania dotyczące spraw wy
~ikiłych ;z ust. 1 p.kt ł, 4, 5,Hl, ,12 :i :1<,' wymagają zil<twier
.G1:e'nia . wydz,iału ,ro.1n~CtW:ił i ,leśnictwa prezydium :pow,iato~'ej 

,redy na;ro'tlow€j., 
'§ n. L :Zanącl s'j'Jóitk.i jest jej organe m wykonawczym. 
:2. l'.ar,ząd s półki :składa się ' 'l: 

1) ;p.Tl.1fe'w@d:nir::ząo.~o, 
2) sekretarza, 
3~ ska.r,b-:·ił~iI. 

'QgólliJ€ reb:r:'anie c 'l:ł0nków, w zale1Żności .(1)d. rozmi aru 
dziaJa;J.n@ści ~!iJS.:J3.0darCillej .s.pótki, 'może pmwołać w ~K;ta'd 

zarządu dodatko~o zastępcę przewodniczątrego Grez '11>0-
tr.zebn.ą liczbę cz!.on.ków . za.rzą.du. J e:ife.li0'gólne zearan ie 
członków nie powola zast-ępcy przewodnicz~ceg'O, 'Przewod-
niczącego zarządu spółki zastępuje sekretarz. . 

3. Członków zarzą;du z ustaleniem ich funkcji wybiera 
ug61ne zebranie członków .spółki s.posród si'ehie na okres 
'3 lat. Wybranym do zarządu może być każdy zdolny do 
.czynności prawnych członek spółki. Wyboru dokonuje się 

ZWyKłą większością .głosów przy obecnośtiprzvnajmniej po
lowy wszystKich czlonków; jeżeli dwóch lub więcej kandy
datów otrzyma r.owną ilość głosów, o wyborze rozstrzyga 
głos przewodniczącego zebrania. 

..'i . U jawn'Ośd lub tajności wyborów d ecydują człon

Kowi-e większością głosów osób obecnych na zehraniu. 
§ 14. 1. Pracą zarządu spółki ki,erujeprzewQdniczący, 

klóry zwołuje zebrania ząrządu, zawiadamiając członków za
rządu o terminie i przedmiocie obrad przynajmniej .na 1 dzień 
przed zebranIem. . 

2. Zastępcy cz!<mków zarządu mogą brać udział w 'Obra: 
dach zarządu z głosem doradczym, a jeżeli zastępują Iil·ie
'Obecnych 'członków, to. przysługuje im na równi z innymi 
członkami zarzą.du glos decydujący. . 

3. 'Obrady zarządu sp ół'k i są .j.JrotOkołowane, a uchwały 
zapisy wane w przeznaczonej do teg0celu księdze i ka z(Jo
razowo podpisywane przez przewodnkzącego i sekretarza, 
a jeżeli sekretarz zast~puje .przewodniczącego zarządu -
sekretarza i jednego 7. członków zarządu. 

'§ 15. 1. Do zakresu diiałanla zaTząd u spółki należą 
wsżystkie spJawy nie zastrzeżone do kompetencji ogólnego 
zebrania lub komisji rewizyjnej. 

2 . VII sżczególnosc1 do ' zakresu dzialaniazafządu spół-
1(1 na'JeżJ: . 

1) reprezentowanie spółki, 

2) wykonywanie uchwał ogólnego. zebrania 
spółki, 

3) opracowywanie projektu wLel,oJetni.e.g.G plan,u a§b'~ 
darowania użytków rolnych oraz rocznych. iPla~ .~ 
gospodarczych w tym zakresie, . . ..:~. 

21) opTacowywanie projektu regulam:inu u2ytkowania -, '''~~' ~ . 
lów i urządzeń spółki, ' , . -

5) przed sta wia nie . wydzialowi rolnIctw.a 
zydittm powiatowej rady narodowej do . ' '1.i 
uchwalonego przez ogólnezebrante członków ' :ą>~tri 
planuzag?spodarowania ~żyf~ów . ro:In~Ch ,ora~ :rea~.ll'.: 
mrnu uzytkowama . gruntO'w .1 urządzen S P ófk l· w 1~t: 
minie jednego miesi~a od dnia. ,pGwzięcia .. ucQwaly., \ ·~~l.'. 

6) opracowywanie iprzecrstawianie zebraniu ' ogól~:u:":'tfJ:f 
zat wieTdzenra płanuHnallSowego, · . ":.;;:,.; .• : 

7) organizowanie i przeprowadzanie ziłmierzo~y:c.;n . 'P ' 
zgodni.e z a.ch'walrmymi pr.2ez 'O'góJ.n:~.· ze'bra'nie ~tmk 
iz-atwierdzmlym:i ' -p'Jarnami:-p;ra'c, . . ._~; I ,,!I, . 

8) ,ci . d k . "-"" 1_' ...... ~ na wr na W'f ,onywaru.em ·· rO'"""t 1 :na"""ZWty:ID .... tr.ąr·~'-,,"! .. 
niem ' urz:ądzeil spółki .Qt;Q.zr.ac~OOl<llnym w;"-tk:~~ '" , ' a tl ~ ... ..: ; 

gruntów i urzq.dzeńspćlki ~g,(}dni;e z uchwalonym 'L .~ ... :{.'{ 
twierdzonym regulaminem, ~ .. r~fli' 

9) <0praccrwywanie wni osków w 'Sp,rtfwi'e sporzą4'llehii~~ '~ 
uproszczonego planu unądzen'ia 'gnsp"Odarstwa leSńe~ 
,Z\lecanie sp0rz~rd.l·z:eni:a tego pla!W '@FIl!: pnetłsta:"~ailHr~' 
go wydziałowi ~ol.n.ictwa i leŚll'.iclwe. . 'Pl'e~yd~'l'l'In(, .w" '~ 
jewód7.kiejI1adv '1Hlrodowej ~radv !rlamd~)'we11nij;asWi',"' .-~ 
łączonego z woje:wódźtwa) w ' Cęllt! 'z:ratw're:1'dwtti-e j - ",. ' 

1'0) w1~ę'Powani:e dCl właśt:iwych organów a'dmin~ti"'" 
z wnioskami w 's-p'l'awte 'zmiany 'o'IJl1łWf 'łemej ' tra ':fm!i:~.' 
rod zaj uży tkowania, uzySka'n'ia "Z'ezwoltm'ia 'tra 'w~. 
dr~'W w les:ie, 'podz,iału :l'irsu, 'zcrle's1'eniagruntiJw roil1i:!:h~ 
"<Dr'a z l1drie'lll'ni'a pOin<9"cy llafrslwa 'W .'ZakreSft!"Za~ ,," :'f-
'" .. l ' ""k" <.( .;t,. 'erar Gwarna . aso w ·spv't· '1 . I, ' 11' or.g-ani'lOW6l'l'i-e czymrośctgosptrdarcz:ych 'W iasa-d!. .:i ~~~...:~ 
·grun'tilC'Q leśnych, zarząBzonychprzt!z. włamwe ;otglt~~. 
rrłla~or'unad 'lasami niel'aIlstwowym'i, I ' . " ' . ;, 't?'~ 

12) przygo~(!i:wywan.1e wnioSków CtotY·CZ.ącvch TOczntrgo \~~ . 
'kcow';l'naa · lasu 1 pr:at: . hodow.1anyoh, . ~ ; 'i\'g 

13) przygotowyw..a.n:j<ew.nio~ów Vi spr.iJ~ie zat.mI!l=nMPa~ ;1fajJ~ 
chowego personelu administracyjnego w Jasach. -nal~~ .',. 
.cychdo ws,p6.l.noty,. " !1-~" / 

14) podiiał obowiązków w zakresie wykonyw?lnia .1'tl'boci~K I. 
ruazświadczeń rzecil0wych i pi~n'ię:Żl1lyćh,llwią7iA'f1~Jt'~ 
2 zagosf>Gdarowaniem g..runtów, jak ifÓWJli:ei bI:rd.~.~§,' 
i konserwacją ur~ądze~ spółki w gra-nkaoh u.cGw.a~~J. 
nych pr.7.ezzebr.a·l1le :0 golne , ,>- .k,;: 

15) zawif'ranie umów o dostawę spnęt.u .i mate·r4ał0w:· ·,ni~ -. 
zbędnych do wykonania zadań spółki, ' , .... "':':'f'~ 

16) regulowanie racnunków, • rowad.zenie ktr.sy .i ksi~· 
wości, 

,,? ,-
" r''il>~ 

17) przedsta wianieks.iąg rachunkowych. umów itPl. do .k'~~~p 
tron właściwym organom nadzorczym i komis~ .r,e.w~z,:j,j;;,./ 
nej s.półki oraz prowadzenie sprawozdaw,czośoi ·z w'~ft..~ 
nania planu prac i planu finansowego. ' .. ' j .-, 

18) przygotowywanie materiałów i wniosk6w 'n'8 .Q!~ t; 

zebranie członków spółki, . .. ::: .;:: . . '" 

19) zwo.lywanie zwy.czajnych j nadzwycujny.ch I.łge'lDYclli · 
brań członków SJjlólk.i oraz .Zilwia.da mi.ule ~łcrśct11N.eg 
spraw roJnych i leśnych .oI.gan<lł g.romaazLej mliłf 41 
o0wej (.rady .narodowej .miasta,Qsie4iła.~ "I·U: ~!f 
rolnirtwa i· leśnictwa prezydium powiat:0wej l'~a'Y .;ft·~~Ą;;;' 
dowej o terminie, miejscu i porządku obrad zebran' 

. .. , ; ". J 

@13>Ó.l1'le'go t:z'ł()).nk&w s!,>Glk.i, ., /.,-;" 
20) zarządzanie zastępczego wykonmria śwI.adC'.1leÓ. 'x :' 

wych i robodzny nie wykonanych w tBrmme <',' ' •. 
członków spółki, ' . . . ' "':"':I'% 'f:i~ 

21) występowanie do ' właściwych orgoo-ibw ,, · 'k~~bW:~\ l~:' 
. " '>~ .. ' :':~ ,J::~ " 7i'!J . -~. 

ly ~~ 



łiFY,iie- ~~u"ji admill'is tpacyj!l'ej śwrad'c2~ pieniężrrych 
s!!).001ik i; ruie ui'szcz'0ttych. w lenn.i'nie pła:tności, 

Qe'łilf.iilC01'f,L'V'· w.j'. Ilie . w1'l;~It'&w W ' sprawie- perdz:iahr po-.i:ytków' 
';"'"M01'-.ł~i: .... raiTlLV.t'A. 'lJ !grtM1t:0W' r-o,I'n:ych i Ia·sow pom-fędlt.y 1'0-:

' cz10nklhw sp&ł-'R1i\ 
wianie wydziałowi rolnictwa i leśnictwa prezy

p,owia t'~w:ej ' rady J arodowej zmiąn statutu uch'wa
pt:2ie-z. Q9P.J,me. ·2)ebranie członków sp<ilłki,,, jak rów- ' 

zg:I&sz.cmie; , ~ ewidencji gruntów zatwierdzonych 
stafutu oraz zmian w obszarze wspóln9ty grunt 0-

w wykązie osób uprawnionych, -w składzie osobo
, zarządu i komisji rewizyjnej, 
anie zo.bowiązań i pożyczek do wysokości usta lo

ogólne zebranie członków spółki, na które 
zgodę wydział rolnictwa i leśnictwa prezydium 

rady narodowej, . 
zebraniu ogólnemu wniosków w sprawie 

zamiany, jak równie.ż przeznaczenia na <L!l-J.e; pll:

.. ,,, •• >,,,._.,e luąspołeczne wspólnot gruntowych lub ich 

Członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za 
~~ri" majią j~ak pJ;il~ ch>J Z.~r0Il\:l. kasztQw 13001Ó

.W w-wsllk.QŚ«i us1al~.j ~e'l' o~l:n:e 1i-ebnan,ie ct'3k>,n-
,~: 

~llk0wi~ zarz'ąlkt w zakr~ sw(}je-j: dizia.łtłJJm0ś!!i,! 

pr~~ct· aeiś;llt 00.o.,wią#:'tljąt(ych J)1lZ'Ei!pis.ó,w orra2i. 
_&i~~ft!w ). n:in.iej$Zeg;o' stiilll\;))t:.u. ,i1Ik nQ;\\ffiie~za;czowlz:eru it ~. 

przez organy sprawllliją:c .e" naclz<hn naiit Zlir 

~. gflUJMW.,ltJ., 

Komisja, rewizyjna jest org.anem, powołai!.'Ym', ,de 
"~~EW.'i_itkFł~ &.o.nłIl0lil OOialaJ.nos.ti. $!Włki 

2. .. Kfm1i.B ja. lleóWłiz,~jIla skła.da się, ~ 3\ d:Q, 5 (gsób: w"{.'bll1a
. SflO.Ś;iÓd cał~ sp.Qhlii pt:zez: ogólne. ~Hra;n,ie cWJ"n~ 

- . ~kJą wi'ę~l'>ś.ciit gtolió;w na, ekr~s 3 hat.. 
Jl:: .• -<i:,;Ho.0&ONi.ie;· ZialJ:~ąPU ni:e mQ~ w;chttU3it: w skład ko" 

rewizyjnej. 
,J p,p.zawOOttic2ił~e~~ kOmłsjtJ J!ew:iZi.yjne jl i: jeg'Oj z~tępcę 
, , l~j e21lQD.~Qw~s.pQŚ;I'e.d siebie, .. 

IlQRU-s.j.1iI< rluvi~yj\llil; je;st! obowiąz:ama, przynajmniej ralZ. 
E:'!:'tJłl<" 1'-Q,1I13 skQ1ltr,e~,w'il<i: całą; dzixłłell10M z-ru:zą.d'u" ~ złoiy€ spra>

~, svwy.ch fi:2<y'fln0.ści na: d.or@Clzo"i\m. og<b.ln)'lm z-€:b:i!a~ 
\:LliU.lllKUW spółki. \V szczególności komisja rewia.y;joa 

t~J~~'l-U'" jtaSl ke.nttolo-Mlać dz.iała.!uQśfŹ. gOs'PQJiar.ezą z:arzą
finansow,*" zwłaszcza wc zakresie pt"a,

JlI.l:a.n:u finans'o.wego, prow;a.dzenia ksiąg 
h de.chQdQw kas,o.w.Ych. 

Komisja rewizyjna niezaleinie, GM' kQ:lltraLil 
mowa w § 16 ust, 5, obowiąza.na lest d6koDlii ć czyn-

~·· K!t,ntr.uJ,llych na żądanie 1/'1 członków spóJki lu,b wy
.' wlnictwa f leśnictwa prezydium powiatowej rady 

'Komisja rewiz)/'jna m(i}~e- na kos'l'r spółlki powołae d'o· 
bilausu: s.pfillti tZecZDz·na,Wfi:~. z dzie:<iliiny- księ,go-

· 0 dostrzeżonych w toku kontroli nieprawrdł-owoŚ"ciach 
r.ewjzYina obowią;zoana iest zawiadomić niezw:łocznie 

. spółki, a o nadużyciach - zarząd oraz wydział rol
. , leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej. 

pis, i- 1& liSt. 3, sto.su,j~ się; eQ,powiedaio. de człoo
ji J;e-wiz;~jp.e.j. 

4. Fundusze 1. rachunkowość spółki. 

'Fundlłsze . spółki! pErWS~B'ją Z' wPasn'Ych środków 
$4flZIt!-~· 

_~!t!Y'wa~m. ptte'l' ~n:kÓ'W ll'il' po:kry-d-ekasz-
" W:yI!~aEllil1l'lta: za8a~ .!ł~Qł}ęr, . 

l:..4lZlcucU:OQS'lil. g,os.podfi:fczej i dochodów Z. majątku spółki, 

4) z wpływów ze sprzeci.'a.zy tub za.mfany majątku spółki, 
5) z darowizn. i zagisów. 

§, 19, L, Dra, wyk.anania: z-a!l:ańJ z'wią7a,n,yda. Z:. zagps.~J" 
!;larowaniem i użytkowaniem gr!lntów i urządzeń sp'ółtki, 

' czlQnkow.i.e. spółki są. Qb.owj,ą~ dQ. C0W.frZllY;cllt ś-.wiad«:'wń 
rzec,z..ow)f,ch l LQbocizny, 'QLa2 do u<i:z,es,tn.iJ;:z.eD.ia, w. k0,S1śba,e:.Q. 

związanych z dzi'ałalnością spółki. 

2. RoUILia.r ś'w.iad.c:ze't'l r:zeczo,wy,ch L liQAQcizny oraz wy
soko,;Ść udziaŁu. w kosz~ach . ustaJa, się. Wlslosun.ku. pr,oPQlJ)€.jJlI ..... 
nalnym do wielkości udziału w g,Iunlach. spółki. 

§ 20. Spółka może na warunkach określonych przez 
ogólne zebranie członków zezwelić os(}bom nie będącym

członkami spółki na odpłatne korzys.tanie z 'gruntów i urzą
d~eń spółki. Korzystanie to nie może jednak utrudniać ll'a
leży.t~p, z~odarowania wspólnoty gruntowej ani uszczu
plać możliwości pełnego wykorzystania przez członków spół-
ki i.ch .. uprawnień ' do wspólnoty. \ 

§ .21. Spółka może- za zgodą , wydziału rolnictwa i leśnic- ,I 

twa prez)f,dium powiatow.ej, raily narodhwej zaciąg.aćpożycz-

Itr na cel'e zwi'ąz:ane z zagGsped'arowaniem i tlżytkow.aniem 

gruntów spółki na warunkach okreslonych przez ogólne ze
branie· ezłoftków: 

§ 22, t. RachunkowoSć spó:łlUprowadzi księSl':Owy. Za 
zgodą osólnego' zebrania ,czJonRó' l spółki 'larząd mO.ie za
truanic w tym celu. pracownika o odpo:wj"ednich k walifika~ 
cjach. 

2, Zobowiązania spółki powinny byc podpiS)lWan'e przez 
przewud'rJicząceRo zarząd!l i' księqowc.go. W · szczt!g,ófn,ości ' 
przewedhiczący zarządu . przy ,udliia:le· księ,oowegow ramach 
zatwierdZonego planu fin ansowego dokonuje '!akupu ")(;trzeb
n)f,ch. materiałó,w- i zawiera umowy. 

3: Rozdiodowanie. pnez zarząd' środków pieniężnych. 
i skfadników majątkowych spółki jestdopllszczalne- ty~ko 

na cele ucl'rwarone przez .ogólne zebranie czł"onków spófki 
i w rozmiarach uwidocznictnych w · planie finans:owym sp.ółki~ 

4. ZarząJi jfłst oho.:w;iąz.au.y: prze.ch~.wyw:at · ś,tor'kJ, pie- ' 
nię,Żne sf.iólki oa rach.JID.ku. bieżą,c.~ w, iJJ.stytucii O.'iz.c:zęd-' 
nokiowo-pożyczkowej ' lub banko.w:ej . Dó, PQd,tęcia. pienlą.dzy 

z rachunku, bieŻąl:egp. l} o.trze·bn.esą ljlodpisy przfłwodniczą.ce-, 

go zarządu i księgowego albo·. ich. pełnomocntkó,w. 

5. Podział. dochodów i strat. 

g, 23·: 1. NoM z'Wier ząt', które' mogą być wy-pa'sane przez' 
pos:zczególlnych człbrnków na pa·stwi'jK u spófki, określa się' 

w t@{1o s'pęs011~ że , o~+ną @bs(\clę zwi'e-rz'ąt ustl"Toną dfa d"1tnegQ 
past wiska ze względu na jego zdolność proQI1-kcyjną dzieH' 
się· w st0sun,ku pf'0porej-onalnym do· wrelkoś'd udzi'ał·\,\ kazrle
go ' czł0ll'ka , w gTuntach. spółRi'. 

2: Jl'bd>z:iaiu pozytków z'. użytków ro-Inych i leś'nych 1'0-
mi~1tzy:' pos7czegól:n'ych cZ'łonków' dok'onuie' s-ię' w stosunku 
pr'O.p0f'cjonalnym dlo ' wi-elkości: ich udziałów w g.run,tacb< 
spółki. 

§ 2:4: t. Za zobowiąz,ania spółki' odpowiad'a spółka ' ca.
łym swym majątkiem. 

2. Członkowie sp'ółkLodgowiadaj,ą za zobewiązania. s:pół
ki, proporcjonalnie do wielkości udziałów w gruntach spółki 
i tylko do wysokości wartości swych udziałów w gruntach 
$pÓ1kh, Wf SJłÓłliiNłt cj,la, 7riiq.0S!łOd .. :li0w:amia gnml:ów stanowią
c)\ch m4'IiHl·i,e.~ gitG)mad:u~i4t; - cJ.0 \M!'l'\s.akQ~il uaziaJ.u' w korzy
śli:ia<;a, QSiąjijally,c.b. z tych gruntów. 

6.. z.b,y.~ie L zami~ w;spęlwl.łi grunt.owych. 

§ 25-; Z'bVcie, zdlmiim6, je;!Q również pi'ze'ltlacz-enfe na cele 
publ'iczne lub społ~czne, w9pół;not g.runtowy,cn rub id'l częś'd 
O'llaz. Zae1ąg.o,nie. pozyczelt li'ienięt.uych . przez spółkę mO.że na
stąpić tyłko za zgodą wydziału rolnictwa i leśnictwa pr.ezy- ' 
dium powiatowej rady narodowej. 
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',,'~:" )'Ja: podstawle ' art: 243 § 3 K<x{e!'su, IńÓESk\~~~ ' (~z . .., U~' ~§ 4.,' 1. <fp ,decy~ji armatora ' 
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' ... ··'17'L l<>I .. · " po~lęa,z~ lM·(H-tana. <1c':'~~ostałyełf CZł~~'~ .. ~,lił.~9I ; ':Z({łą.~H : ~ ' C~?Sle : jego ~ PQ1dFOZY 
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