
§Prawozdanie z dzialalnoŚei §półki Wcdnej w Grzaw ie za2$08 roŁ
Szałowni Członi<owie i zaproszeni gaście.
Dzisie-isze W'alne SP_rarvozdarvcze Zgatnadzęnie Cńanków ma na celu podsumo,łaniedziała]noŚci SPÓłki \Vadnej za 2008 iok, jaki uchwalenie planu pracy i budzetrr na 2009 rok.w oi<resie sprawozdawc zym zaruąd, dzłaia w składzie :

l. Jaroslaw Wojciech- pruewodnieząey
Z. §t*nisław Kędzior- za-ea
3. Danuta OśEak- członek
4. Ateksy Wojtala* ezłonek
§, Władysłarv Krosny- członek
6. Zygmunt §zrveda- członek
7. Maria Dolin- sei<retarz

SPÓłka Wodna Grzawa obejmuje swoją działatnoś cĄ cńe sołecfwoto Zi7af.Z'! 59 gosPodarstw i 64 posesje d" 1 ha. Na teręnie sołectwajest zdrenowanYeh 48i ha gruntów rolnych i 136 ha uzytków zielonych.
ObsługujemY 8595 mb rowów otwartych odwadniających *#r, orne i uąrtkizielone araz ż54 mb rurociąu. Zadarńem sptir<i ńa"".; jest dbanięo Prawidłowe funkcjonowanie istniejących urządzeń melio.u"yjrry. b poprzez
bieŻącąkonserwację oraz usuwanie po*rt"łych awarii na sieci drenarskiej.Do teg,o celu sfuzą składki poszczególnych członków Spółki
oraz otrzymane dotacje.
§" 2008 roku zebraliŚmy 3889 zł składek na planowan ę 4397 ń. Castanowi
§8,44 

oń wszYstkich zebranych składęk. Skłabka wynosiła 13 ńod posesji
i 6 ń od koiejnego ha. ZUG otrzymaliśmy 1 136żrł d*ta*ji § przezeaez*ęri*it:
na bieząee utrzYmanie wód iurządzeńwodnyeh na tere*i* S<;iectą,a Greaęva=ze środków budżetu wojewody Śląski"go społt<a otrzymaŁakwotę 4łł ńjako dotacj ę podmiotową na dofinansowanle d=i ałaln*śei bieźąeej.
Z uąlskanych środków finansor,vyeh rvykcrraliśrey:

1, gruntownąkonserwacje rowu melioracyjilego - czołoweg+, który cdpr*wadza
wocię z wYlotów drenarskich od W-ll{do W-ńl w Grzawie _ Sieleczniku
*a dł 238 mb - 1673,a8 zŁ
2. Naprawę uszkodzonej drenarki - wylotu zpalaP. Szymona Wojciech
w Sieleczniku- 7ż0,68 ń
3. grultowną konserwację rowu melioracyjnego R-5 od wyiotu z dręnó.w
z pól państwa Lorek, Nachlik w kierunku"lió wiejskiej w Grzawieła dł 257 mb - 1839,92 ń
4. gruntołvnąkonserwację rowu melioracyjnego R-A-4 cld ulicy Księzej
ptzęzpola do Sfornicy na dł 574 mb na kwotę 6975,86 zŁ



§ --,."l,^*^l;.i.*- ^,,--1.^J-.^_^; J_^*^_t-: --^ *_,,_+^^L T}-_^ 1ś-_C*J. YY}łrUiiaźir-irrJ rl4i)r*"v.!E łł&ć§.iJilnrJilgJ uiLlt.1l!r_t Jlc §r util4t-ii Ł {ŁLi,ó. JuŁEió-

ezmaidiieh działki ftt 1664114 i 1665i i 1 za 378i,ż3 zł
Razem wykonaliśmy konsenłJację gruntowną 1069 mb rowów i naprawiliśmy
rir"errarkę n:r cbszar.e ck. 3 ba za Ł,łc;t€ iĄ99a,77 zŁ w i,vm z <i<-rtacji ii7{;2 zł i
zę składek człorikawskich 3ż28.77 zŁ.

Z pianu pracy zatwierdzcnegc na 2008 r pozostało nam do w;vkonania:
l. ptl większych opadaeh dokładne zlokaiizolvanie wybicia u P. Kosteckich
] Po ,,ł,insennt,,ch rafiołach snrat^ldzegie oDh,\*.,u z dren,lo!a F. Jozeta_-..*l-...""Y

Czm*.! dueb ptzez poje .D. jerzego Smiej a
3.Ptzęłożenie dren na polu P, Tomasza Kędzior
,1 *-*_^.-,^ ,.,.,l^fi| ri'*^j^;^^^-^ J^ -+^,,^, ,, I') 
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5. ciokoiiczenie lł1,,cinki samosieivek oiszyn_v rra ro.ł,ie odwadniając:y,ffi łąki w
Łazach (razpłczęta praca- brak środko.ł,)
ó. i.{aprarva .Jren na poiu P. Konstairiyrra fuiika
7. Ęyciągnięcie 5 rur z przeouslu na Sfonric;l
8. usunięcie rłybicia drenarskiego na poiu P. Jerzegc Smieja dotyczące pól
Faristwa ai, Wojciech i Brclnisławą Szwe<ia prry ui. Zięionkówka,

.,,

W rgku 2008 Ż|arza! odbył 1 posiedzenie z uCziałem członkórv Komisii
F-ewizyjrrej na któr:.Ułr_ onrarvian" Uył;, sprav/y związane z rea\izaclą składek
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ł;ieżące Społki i sporządzony został pian pracy ne fCU9 l.,i-.

szanowni zebr=arri

hia koniec prasne serdeemie podziękcwać Cułc:,;k+m Zalr-+4l, : k +:l::ii
F_ewiz,v_!łrej za ivspóbraCę,, zrozutnienie i zaanq1a,zo,vv3ni* -lv piftc,l, ii,,;ii,f,.i].ł l-ii:
-izeQz. Spółki Wocinej.

I-}ziet<rrie Pani §ołtv§ n2§7em!t r.n/i,i:---+:_rl:. ti_:l: ..!,_3;=!:;;!!1,;,,.."!_"J-,,

W- imieniu Zarządu składam poiizięko,€anit Tlł?7;-ł]i 1,}.ii:,,,j.==,;-, :iamcrza§*""ś;Ji-li
za pomoc ,zrozumięnie pctrzeb i probiemów zwlązanych z gospclelar!;ą-włlciną
,ąń ń^fi7l,ffi la-ania 

^*^o ś^i.1^ .r.o*.il** =..! ,, -__ .,,, ,.=--=..-..., -....:.= =...-.. 1,. ,," ,.,,. ",,

ciziałainością statutową z nadzieją żc daisza ,;,sp+ip.;.a bęJ;" i,ijwii;.-z
tak owocna jak do tej pory.

Zarząij iiziękuje ptauuwllikurii fuj.illuwcgi} Zrvi;1,li ir _t-l...i;j. -*';;;i,:.,, l:

v". Bieisku- Białej i Starostwu Pow-iato-wełlu w Pszcz nie za poll1oc -w l--ealizacji
naszych zadń.

Ze sr.vojej strony ciziękuję wszystkim człcnkom łurrącu i Kornis;i
Rewizvinei 7A hezintcr,, : J ]i,;4{',i-. ll;: 17pr7 11ż<.'łt-|, §n,iłl;i :-, ":.7l.li-i;,1 !i l'i-r i*i'iJJ,*J .-.t l _..-T .._,,--.i .-a, ..- --

gośeiom i ezłcŃom za prr:ylr;1łźł.

Grzawa ż4Łlłty 2009 r.
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