
Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Grzawie za żOa7 rok.

Szanowni Członkowię i zaptosz'eni goście.
W minionym roku Zarządw składzie:

1. Jarosław Wojciech- przewodniczący
2. Stanisław Kędzior- za-ca
3. I)anuta Oślak- członek
4. Aleksy Wojtala- członek
5. Władysław Krosny- członek
6. Zygmunt Snveda- członek
7. Maria Dolin- sekretarz

skończył trzeci rok pracy. Zostń wybrany przez Walne Zgromadzenie
Członków Spółki Wodnej w dniu 23 IuĘ 2005r. wedfug statutu na 5 lat.
Swoje zadarlia czyli biezącąkonserwację i usuwanie powstĄch awarii sieci
drenarski ch oruz dbałość o prawidłowe funkcj onowanie istni ej ący ch ltządzeń
melioracyjnych wykonywaliśmy w oparciu o zbierane przez skarbnika P. Marię
Mika składni członkowskie w wysokości IIń od posesjii 5ń od kolejnego
hektara orazuzyskanym dofinansowaniem z UG. W 20a7 roku w rejestrze
mieliśmy zapisanych 59 gospodarstw i 60 posesji do 1 ha. SkarbikzebrŃ 3797zN
składek nazaplanowane 3886zł co w rezultacie dĄe 97,7% wszystkich
zebranych składek. ZUG otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 118ó3zł.
Z uzyskarrych środków w 2007 roku wykonaliśmy:

1. Naprawę wylotów drenarkach W-l 12,W-1 13,'W-1 t7 w Sieleczniku dot.
pó1

P. Alojzego Wojciech i Anny Janosz na kwotę 1522,04zl
2. Odtworzenie rów RA-3 o długości Ta mb odwadniający pola

P. Sierońskiego i J.Śmieji na kwotę 6038,56zł
3. Wyczyszczęnię i konserwacja zasuwy na rowie RB na kwotę 675140zł
4. Odtworzenie rowu czołowego na posesji Smieja J. na dł 137mb 1093n55zł
5. Remont przepustu na drodze Swierczkowej na rowię RA- Sfornica

na kwotę 3!84,76zł
6. Usunięcie awarii drenarki po wylewie Wisły w dniu 7.a9.a7r. na polach

przy Sfornicy (Kędzior T. Pijatyk S. Dolina E.) na kwotę

Razem wykonali śmy pracę za
W tym, z dotacji UG
ze składek

2161,73zł

14676,04zł
11863o00zł
2813,04zł



W okresie sprawozdawczyfnCzłonkowie Zarządubrali azynny udział w
realizacji zadń statutowych polegających na :

- udzi al e w przegl ąd ach urządzeń me 1 i oracyj nych,
- opracowaniu planu robót i budzefu,
- kontroli prowadzonych robót arazudziale w ich odbiorach,
- nadzór nad prawidłową re a|izacjąbudżetu.

Zarząd odbył jedno posiedzenie zudziałem członków KR na którym
omówione zostały sprawy rwiane zrcal\zacjąskładek członkowskich i
budzetu, wykonawstwem robót konserwacyjnych oraz sprawy biezące Spółki
Wodnej i zostŃ sporządzony plan praay na 2008 rok.

Na koniec pragnę serdecznie podziękować członkom Zarządu i Komisji
Rewizyjn ej za wspóĘra cę, zxozalmienie i szerokie zaangńowanie w pracy
społecznej zarzecz Spółki Wodnej. Dziękuję równiez Skarbnikowi araz
Wszystkim tym l<tórzy przyczynili się do realizacji nałożonych na nas zadań
statutowych Spółki.

W imieniu Zauądu składam podziękowanie naszym Władzom
Samorządolv},m za ogromna pomoc, ztozllrrńenie potrzeb i problemów
z,łviązarry z gospodarkąwodnąna naszym terenie oraz ścisłąwspóĘracę w
zakresie spraw rwiązanych z nasza dzińalnością statutową z nadzieją że
dalsza wspołpracabędzie równiez tak owocna jak do tej pory.

Zarząd dziękuje pracownikom Rejonolłrego ZwiązJu Społek Wodnych w
Bielsku Białej a szczególnie Pani mgr M. Jasny za pomoc w prowadzeniu i
obsfudze administracyjno-finansowej.

Ze swojej strony dziękuje wszystkim za pomoc i wspołpracę w realizacji
zadńplanowanychprzeznasza SpółĘ a Szanownym Gościom i Członkom
zaprzybycie.

sekretarz

CIł*,*fułr,,l.,4_

Grzawa 6.03.08r.
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