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PretekóŁ
?, zebrania sprłrwozdewczG€§wyborczego

w Grzawie odbytege

dnie t6.I

*1966

Zebranle zag:ilŁ i pra}rwltał zebranych.jak i pr.zeclsiawicieli Powiatowego
rnspektoratu §{odnych &Ie]-ioracji w PszcŻynie 1 odczytaŁ porządek zebrańia,
lioczym przystąpione do wyboru pfze$rodnlczącego zebranig. Wybrany został
Ob" Cofała Jerzy który peprowadzuą zebranie do keńca .
§prawozdanie z dotychĆz-asi:we j dztdłalności-Spółki zŁażyĄ przewodniczą9ł_Sp"Ob. Smieja Ludvlik, naśsprawozdanie kaŚowe skarbnib 0b. łlika Teefil.
Eo zŁożerj-u sprawoztlari vlylł,iązaŁa sif dyskusja. 0b. i,,rupka§a"stwowego
"tanisław
nówlł że pobór vlody z rowu głównego,/Swornicy/ do stawów
Gespodarstwa Rybnege szkodzi wylotowa 3dyż je podtepla1 zaśwylot w
Studzionce znajduje się pod wodą" Mika Alojzy że przy drenewaniu aewym
przez Przedstq6ic,istwo-nieCgko^^izong na P.&"Ż* sąbzkó na około 2O ha"
0b. ti'ygrobek Franciszek ape3.uje do zebrarlych ażeby zauważenc usterki z1łaszać do zarządu Spółki t aapytuJe kiedy nastąpi ostatnGe łazllezenle
za wykenane drenowabte a płacić c,dy się będzie ed ha ]"ub za nb.
t DyskusJę podsumowaŁa przedstawicie1 Inspektoratu ngr.tnż* Selak Zcfia
i w_vjaśniłaże pŁacló suę będzie tt za drenewania ed ha3
},iastgpnle zebr.ante udzuełiło zarządowi ebso].utoriun 1 przystąplene
do wyboru noweg€ zarząduo
lla wniosek 0b" \{ójcik Alojzy ióeby na ten rek przedłużyćkańcncję zatządu, który już Jest zazaajomiorqy t nobotani wykonanyni ptzez trzedLs{ębiorstwo }leligracyjner Ę8 co się zebrani jednogłeśnlezgodzlll i zarząd.
DaleJ przyetąplono do astalenia składek na rok 1966, Agreneliorant
Ob. Gwóźdźprzedstawił potrzeby
konserwacji rowów tak, że przypadŁoby
'
składkt t$,€i od ha.
Większośćzebrarlych zapreponowało że stawkę ziitwierd,zić na 10 u} i za te
pieniądzc skonserwować r€wy póŁpodstawowe, a szczegółewe skenserwują
ząinteregowani w własn;,m zakresie.
'łl wolnych wnioskach oaówi.ono cguszenie łąk ne tgtv. Trząskaeh i
uzgedniono aŁażyć wniosek przez zainteresowanych do Powiatowego Inspektoratu Wodnych §ieJ_ioracji o renewację rovłów.
Mgr*inż" belak udzieliła w tej epiirwie wyjaśnieniai na tyn zebranie
zakoiiczeno.
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xeb*eni+ połĘe:ionc ilyło z iłr.:branj-:-ę. }ićłkn "(olni"L:?,i]{,ol §,*rs:wy
a\
o'o,1n:j o.;1::*ni*żon: zc§tałi,:.do na;;tępu_jąe;rc}1
§pół:ki
pLlnktćw:
1* §rrawozdani* x $,r,zr:wocjniczątłga z óz,ia]-ani* spćłki i stanu k;.u;l.
ż o Uclrrlłe'!_*nie siełg,idki *
1,

]irzł:dstalłrici:1P.F.i]..]]. inż. Fl*gnclszek Hujni,jwi cz oałivu.i3 novi;/
statut §;:ółki 'riio,1nej i poinformo.,uvał z,bran:lch, żr: ziłraąd ;:5:ółki
t'yybi,:::* gi? obc cnlij n3, trzv 1:;,t*, l,iastv:raie żrei5€rotrĄreŁ epr,p.**ę
"
tworzenl* sig Pó, Spółek ,fodni;,eh i prż_y§tąpienie epr5Zi:i ;s,ko
człcn};s. - nri e o się ze brani je,inegłośr-i,.,z€lcdaili.
},iłSt?.lniąl §lzełlłcCnjtrąe;. §póŁki z:::nl;.!.jorlł zebran.;rgh z pls.nerrr
P:"ećv fi,":! rck 1965. Fcnił'łł*.Tzłlrenc,,';*nie zostani* razpał:z2t,: pi-zez
R,K*R" fi.i"1. vi i;szczl;nie
,s,ifrce kons,§ry,i§e:rits
"luz Pc żni-l;r,:*h tłoł:eetei]o
nC ZOStaną si;71lon:,ine trri],ło rl:.] jłlin,"3 rolrłie 1tiłłodstł_,§;o,ł.l
;d;,,,ż
reszt*i zostac,nie 'sJlr.1.'.;3ra':rr' ł -,źTz:f Fi,z=dsiebiorstviie T,r r.&ie{],ch. in**cst;yc"ii
P"G.R"}.J* Ob- Iliic*S:!-ik z:,ip"]ituj,ś co z{ttzĄd j]ami,.ł:.za zt:abić z z,:,1t6l;ł;ixi
sk-;-+odk;d:nil ktĆr,; v.T/nosu
ą 13.t** ;ł, Fr.zr? "{odniłząc_v Snśłkiaóvłił
żthy n:' i=n rok n-o,"ye}: skł':*ek nieściĘ8c.f Ę z::ciągnę z,;i,egłościl
tYlko . Obu COfe'.łr,, Jerzy lJl,oponuj; *z;b_v iąki Łż,łł,slr";ąskirt
snróbovrac oawc,dnić _T,}r,ny,lokcriczcni i: r-ozpocz,;łie6o rurocią*3u
"
F.F"R.-},T. 0b. Eii_ni;wicz odPcwi::C.zi*ł żł oar",iodnienie rr,.-lrkorr,rnć
raaae}i i_ru,,,estyc ji, § z:.,i Ętć:,*scvliłni zi..-pl.icą ?źłikosztó1ol .
'til Wcln":rCh WnioSkaCh
Ponll:żOns. zcttsła..]§gi1;palwa u15 n& z;eitłionl
§§sx j;',&dwki, si]],Btrtifi z-eł*t;r z,śtra,a;port rirr,łk clre;narekieh i
k.*!sjsnŻa zvłLłrion,egopru,3z czŁcnkó-g,f Sł:śłkiw 1964r. z dt',orea
,Tat'fiseovrie ; dc Grza*.ej tlla x*xrśR.B.Ro .#o.]n.:eh ivic]-ioracji
t.,l Sosnol.?€u
Co do uls to Fr'7.edgt€,y,,i*ie1 }'owletor.,re§a iie,drr }iaro*cw*j
ł-oinfor:łov;ał
Frre','rodnic:ąee:o Spółkl , że ęniol,*k n;_, ulgę pE ffi.. pot,.lłierdzić dle
ezŁoekrę. §Pdłkl za okl:z*nJeę lrłitu o<j sk*rbniila §pćłki bo do
ueBłe
tt;r za zwgBkę d:;'*n i lls.nir:nj_a to jt"*t do uz.qoćnilnis z RoK.p.*iŁr.jło
i,,/
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