
 

Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Grzawie za rok 2019 oraz 
podsumowanie kadencji 2015-2019. 

Dobiegła końca nasza pięcioletnia kadencja sprawowania rządów w Spółce Wodnej. 

Zarząd pracował w składzie: 

1. Władysław Krosny-przewodniczący 
2. Danuta Oślak –z-ca 
3. Maria Kędzior-członek 
4. Maria Mika –skarbnik 
5. Maria Dolina –sekretarz 

Komisja Rewizyjna: 
1.Róża Niesyto-Waranica- przewodnicząca 
2. Urszula Maryjosz- członek 
3.Krzysztof Sosna- członek. 

Spółka prowadziła zadania konserwacyjno-inwestycyjne i prace utrzymaniowe w zakresie 
melioracji wodnych szczegółowych na terenie naszego sołectwa. Współpraca z 
mieszkańcami układała się dobrze, czasami bywała trudna ale był to warunek konieczny 
prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej na obszarze wsi. Środki potrzebne do realizacji 
powierzonych nam zadań pozyskiwaliśmy ze składek naszych członków i uzyskanych 
dotacji. Wysokość zobowiązań w ubiegłym roku wynosiła 21zł od nieruchomości do 1ha i 
8zł za każdy kolejny ha posiadanego gruntu. Na zaplanowane w ubiegłym roku składki w 
kwocie 6.665 zł zebraliśmy 6.060zł co stanowi 91% zaplanowanych należności. Ta wysoka 
ilość zaplanowanych składek miała istotny wpływ na udzielenie nam maksymalnej kwoty 
dofinansowania w ubiegłym roku przez Urząd Gminy. Uzyskaliśmy 21.122,11zł dotacji a z 
Urzędu Wojewódzkiego 11.000,00zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 
sołectwie. Z uzyskanych środków wyczyściliśmy 697 mb. rowów i udrożniliśmy 8 obiektów 
drenarskich. 

Były to: 
1.Rów R-4-260mb. 
2.Rów R-5-282mb. 
3.Rów R-A-155mb. 
Razem 697mb. 

Udrożniliśmy obiekty drenarskie na działkach: 
a.1935\103 
b.119 
c.95 



d 1631\132 
e. 140\17 i 105/5 

f.1655\14 
g.1675\132 
h.1637\118 i 1638/118 

Dokonaliśmy obniżenia jednego kręgu przepustu przy działkach 119, 1637\118, 1638\118  
w Grzawie. Zdjęcia z tych prac można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Prace zostały 
wykonane za kwotę 36.500,61zł. Zarząd umorzył dwóm członkom należne składki za 2019 
rok, gdyż we własnym zakresie dokonali napraw na swoich działkach. Ponadto Zarząd w 
ubiegłym roku: 

-przyjmował zgłoszenia telefoniczne i osobiste o awariach urządzeń melioracyjnych  
i potrzebie czyszczenia rowów; 

-współpracował z UG przedkładając potrzebne dokumenty i starał się o dotacje; 

-kontaktował się z RZSW w Bielsku-Białej podając potrzebne informacje i dane do 
sprawozdań, które trzeba przekazywać w formie elektronicznej; 

-kontaktował się ze Starostwem w Pszczynie składając do zatwierdzenia uchwały, 
sprawozdania budżetowe i protokoły Komisji Rewizyjnej; 

-telefonicznie i osobiście kontaktował się z właścicielami posesji na których wystąpiły 
awarie, aby uzgodnić terminy prac lub przełożyć na inny okres i uzgadniał terminy prac  
w terenie z pracownikami RZSW;  

-Zarząd organizował, weryfikował z mapą, pokazywał, nadzorował, dokumentował i 
odbierał prace wykonane przez pracowników RZSW; 

-uzupełnił mapę o nowo wyczyszczone odcinki rowów i odkryte ciągi drenarskie i dopisał  
w wykazie;  

-przygotował pod względem prawnym wezwania do zapłaty składek i przekazał skarbnikowi 
do realizacji; 

-udostępniał mapę członkom i wyjaśniał sprawy dotyczące drenarki na działkach 1835\19, 
1991\8, 1646\106 

-Zarząd współpracował z BS odbierając wyciągi bankowe, dokonując wpłat składek, 
realizując czeki i zapłaty za faktury. 

W trakcie ogromu wykonywanych prac pojawiły się też trudności do których należy 
pozyskiwanie nowych członków, którzy korzystają z naszych urządzeń a nie opłacają 
składek. Zwracamy się więc do Pana Wójta z propozycją rozpatrzenia problemu aby wraz z 
decyzjami podatkowymi każdy członek Spółki otrzymał przekaz płatniczy i będzie 



zobowiązany do jego uregulowania na rzecz Spółki. Rolnicy posiadający pola uprawne 
wzdłuż Sfornicy zgłaszają problem zatapiania ich działek przez wody spływające do Wisły. 
Po rozpoznaniu tego problemu okazuje się że użytkownicy stawów rybnych w Górze 
nieprawidłowo spiętrzają wodę z Sfornicy i kierują do swoich stawów, nie usuwając śluz, 
założonych wcześniej. Poza tym dno rowu którym ma płynąć kierowana woda jest nieco 
powyżej dna Sfornicy i trudno się dziwić aby woda płynęła pod górę w zaniedbanym rowie. 
W czasie naszych tegorocznych prac drenarskich okazało się że wyloty drenarskie w 
niektórych miejscach położone są od 20-50 cm poniżej poziomu dna Sfornicy. Aby to 
udrożnić trzeba zaplanować gruntowne czyszczenie i pogłębienie zanieczyszczonych 
odcinków Sfornicy specjalistycznym sprzętem aby uzyskać swobodny odpływ wody z 
drenowanych pól. Problemy z którymi boryka się Spółka Wodna są bardzo duże, a 
możliwości finansowe na realizację zadań ograniczone. Jednak od kilku lat wzrastają dotacje 
udzielane z budżetu państwa i Gminy dla Spółek, co w jakimś stopniu poprawia ich 
kondycję finansową i umożliwia realizację większej ilości zadań. 

Zakończyła się pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki Wodnej w Grzawie. Lata 2015-2019 
były niezwykle pracowitym czasem, który pokazał, jak bardzo potrzebny mieszkańcom jest 
podmiot taki jak Spółka Wodna. W tym okresie wykonano 5512mb konserwacji rowów oraz 
20 sztuk wybić-napraw drenarskich o łącznej wartości 160.350,49zł. Otrzymano 98.175,32zł 
dotacji z UG i 41.000,00zł z UW a zebrano 26.991,00zł składek melioracyjnych.  

W bieżącym roku Spółka Wodna obchodzi 60 lat swojej działalności. Jest to społeczna praca 
kilku pokoleń ludzi, którzy wiedzą, talentem, międzyludzką solidarnością i ofiarnością 
swojego czasu dbali o dobro wspólne. Zachęcam młode pokolenie naszej społeczności aby 
aktywnie włączyło się w działalność Spółki, gdyż postęp techniczny daje nam wiele 
możliwości wykonywania pracy społecznej szybciej, sprawniej i efektywniej. 

Na koniec chciałabym w imieniu Zarządu podziękować za współpracę mieszkańcom, 
władzom Gminy, Banku Spółdzielczego, Radzie Sołeckiej i Sołtysowi za współpracę i 
czynne zaangażowanie w rozwiązywaniu naszych problemów. Dziękuję administratorowi 
naszej strony internetowej za społeczne zaangażowanie, by to co robiliśmy, na bieżąco było 
umieszczane na naszym profilu. 

Zarząd dziękuje bardzo Panu Sławomirowi Śmieja, że z własnych środków dokonał 
całkowitej wycinki zadrzewienia i wyczyścił odcinek Sfornicy pod własnym polem, gdzie 
nanoszony muł blokował odpływ z wylotu drenarskiego. Dziękujemy też za udostępnienie 
beczkowozu i współpracę przy wyjaśnianiu kierunku spływu wody w rurociągu drenarskim. 
Słowa podziękowania kierujemy też do Pana Romana Chmielniok i Pana Alojzego Wojciech 
za życzliwą pomoc w czasie naszych prac. 

Dziękujemy Pani Małgorzacie Jasny, pracownikom umysłowym i fizycznym RZSW w 
Bielsku-Białej za owocną i rzetelną oraz dobrze układającą się współpracę w tej mijającej 
kadencji. 



Osobiście dziękuję Prezesowi, skarbnikowi, członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 
współpracę i zaangażowanie w ciągu tych pięciu lat, którzy służyli naszemu społeczeństwu, 
bo przecież wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za stan urządzeń melioracyjnych w 
naszym sołectwie. Dzięki zrozumieniu i wzajemnej współpracy mogliśmy realizować nasze 
założenia i plany złożone w nasze ręce na początku tej kadencji. 

Dziękuję wszystkim którzy zaszczycili nas swoją obecnością i poświęcili swój czas, biorąc 
udział w naszym spotkaniu. 

Ostatnie szczególne podziękowania należą się naszemu skarbnikowi. Jak wynika z 
posiadanej prze zemnie dokumentacji Pani Maria Mika pełni tę funkcję od 1971 roku do 
dziś-czyli 49 lat. Wiem z jej opowiadań, że pełniła tę funkcję już nieco wcześniej, zastępując 
chorego teścia.  
Z pewnością możemy powiedzieć, że służy Spółce Wodnej jako skarbnik 50 lat. Z tej okazji 
składamy jej serdeczne gratulacje oraz wyrazy głębokiego uznania, za pracę i trud włożony 
dla dobra grzawskiej społeczności-poprzez wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz 
Spółki Wodnej w Grzawie. 

                                                                                                             

                                                                                                                     Dziękuję 

                                                                                                              Sekretarz Maria Dolina    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzawa 18.02.2020 


