
Sprawozdanie z działalności Społki Wodnej w Grzawie zarok2002.

W minionym 2002 roku SpółkąWodnąw Grzawie kierował zarządwybrany na
Walnlrm Zgromadzeniu 29.01 .2000 r. Był to więc drugi rok kadencji zarządtl, który
dzińń w składzie:
I Zygm.nt Szweda - przewodniczący,
2. Stanisław Kędzior - zastępca,
3. Aleksy Wojtala - członek zarządtt,
4. Adam Wojtala - członek zarządu,
5. Maria Doliną - sekretarz,
6. Roża Niesyto - przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
7. Alojzy,Liberka - członek Komisji Rewizyjnej,
8. Jeruy Smieja - członek Komisji Rewizyjnej,

Konserwa cję urządzeń meliora cji szczegołowych wykonlłvaliśmy zgo dnie z
porozumieniem zawaĄrm w dniu 25.04.2a02 r. z Rejonowym Związkiem Społek
Wodnych w Bielsku-Białej pod kierownictwem mgr tnż. MńgarzaĘ Jasny, która
wykonuje nam kompletlrą dokumentację techniczną{kosńorysy, faktury, protokoĘ
odbioru robot) a zlecenia dokonlłvane są zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych.

W minionym roku środki finansowe uzyskaliśmy:
a) ze składek członkowskich 2458 PLN (2493 PLN planowane) co stanowi 98,6 oń

wszystkich zebranych składek;
b) z dotacji Urzędu Gminy 15500 PLN.
Z uzyskanych środków finansowych wykonaliśmy następujące prace:
l. Naprawa kompleksowa uszkodzonej drenarki na gruntach Wojciech Jarosław,
Janosz Tadetrsz i Szweda Antonii - 1396,37 PLN;
2. Kompleksowa naprawa uszkodzonej drenalki na gruntach Smieja Jetzy, Wojtala
Aleksy, Hadaś i Kuszek - l0'71,65 PLN;
3. Kornpleksowa naprawa uszkodzonej drenarki na gruntach Skrzypiec Monika,
Piłatyk lozęf, Niesy.to-Waranica Róza, Boryczka Adam - 2060,64 PLN;
4. Naprawalszkodzonej drenarki na gruntach Grygierzec Stanisław - 881,39 PLN;
5. Kompleksowa naprawa uszkodzonej drenarki na gruntach Pudełko Mariarr -
1 101,12 PLN;
6. Naprawa uszkodzonej drenarki na grurrtach Śmieja Jerzy, Cofała Genowefa, Krosny
Władysław i Kasza Bernard - 1460,48 PLN;
7. Kompleksowa naprawa uszkodzonej drenarki na grrrntach Kliś Zofta, Krasoń
Helena (+ materiał) - 7034,38 PLN,
8. Konsetwacja gruntowa w kompleksie ,,Trząski" rowu RB długoś ci 474 mb przez
,,Długie Niwy" - 3008,16;
Razem: l8014,19

Przychody: 18277,14 PLN;
Rozchody: l8l27 ,14 PLN;
Saldo na koniec 2002r.: 150 PLN;



Podsumowując nasządzińalnośó w minionym roku chcińam ztego miejsca
bardzo serdecznie podziękować najpierw Zarządowi Gminy i Panu Wójtowi oraz
Radzie Gminy i Panu Przewodnic"ą..-u zaldzięIane nam dofinansowanie w kwocie
15500 PLN. Obrazowo rzeQz ujmując za te środki dokonaliśmy naprawy uszkodzonej
drenarki na siedmiu obiektach całego sołectwa. Następną osobą ktorej nalezą się
słowa lznanla i podziękowania jest Parri Skarbnik Maria Mika, która już31 lat zbtęra
składki dla spółki wodnej. Chcę teżpodziękowaó całemu zarządowti komisji
rewizyjnej za ogroĘp{agy społecznej, jakąwykonują narzecz naszego sołectwa.
Dziękująparriom zffi$iRolnictwa i Ochrony Środowiska, które ofia-i. i z wielką
cierpliwością pomagają nam koordlłrowaó prace ze Związl<tem Spółek Wodnych w
Bielsku Białej i innymi spółkami w gminie.


