Sprawozdanie

z

działalnościSpółki Wodnej w Grzawie
za rok2004.

Spółka Wodna na terenie naszego sołectwa dziŃa od roku 1960 (24.II) i
zostŃa zawlązana dobrowolnie dla melioracji gruntów |eżących w gromadzie
Grzawa.Liczyła 19 członków a jej teren dzińania obejmował 18,71ha ziemi. W
roku 1991 (11.04) nastąpił podziń Gminnej SW w Miedźnej i utworzono
WiejskbSpółki Wodne które, funkcjonujądo dzisiaj. Jedną ztakich Spółek jest
nasza spółka, której obecny Zarząd zastń powołany 20.0L 2000r. na Walnym
Zgromadzeniu Członków i dzińa w składzie:

L

Zygmlnt Szweda - ptzewodniczący
2. Stanisław Kędzior - zlca przewodnlczącego
3. Aleksy Wojtala - członek zarządu

4. Adam Wojtala - członek zatządu
5. Maria Dolina - sekretarz
Komisja Rewizyjna:

1. Róża Niesyto-Waranica
2. Alojzy,Liberka
3. Jerzy Smieja
Kons erwa cją ar ządzeń melio r acji szczegóło wych wykonuj emy z god nie z
p orozumieniem zaw arty m 0 I .04 .2004r z Rej onowym Zw iązkiem S p ółek
Wodnych w Bielsku Białej pod kierownictwem mgr inż. Małgorzaty Jasny,
która wykonuje nam kompletną dokumentację techniczn ąa zlecenia są zgodne z
ustawą o zamówieniach publicznych.
W rejestrze mamy zapisanych 56 gospodarstw i 52 posesje i obsługujemy

476,I2ha gruntów ornych. Według protokołu z dniaz7.09. I999r SW w
Grzawie administruje i ma w ewidencji:

.
.
.
.
.

9390 mb rowów,

202mb rurociągów drenarskich,
37 przepustów na rowach,
164 wyloty drenarskie,
59 studzienek drenarskich,

Do obsługi powierzonego mienia zbieramy składki członkowskie 10 zł od
posesji i 4 zł od hektara, co stanowiło w ubiegłym roku kwotę 2532 zł na
planowane Ż720 zł. Kwota ta stanowi 937o wszystkich zebranych składek. W

ubiegłym roku uzyskaliśmy też zgodnie z umową z dnia 03.08.2004r.
dofinansowanie zbudżetu Gminy w kwocie 9576 złoty.

Z uzyskanych środków finansowych SW w Grzawie wykonała następujące
prace:

Rów melioracyjny RA Sfornica od drogi przy polu P.Kaszy do posesji
P.Oślak,865mb -7744,57 zł
2. Renowację i przełożenie zbieraczy wchodzących do Sfornicy na długości
169 mb - 2177 ,39 zł
Ą
Naprawiliśmy przepust na rowie RA sfornica stanowiący dojazd do łąk
od strony wschodniej sołectwa_ 1999,32 zł
1.

Przychody
Rozchody

B.z

10161,20
10054,46
106,]4

PLN
PLN
PLN

W minionej 5-cio letniej kadencji Spółka Wodna wyczyściła5212,5 m rowów,
za kwotę 42930,81 PLN i naprawiła zakwotę 32055,36 PLN obiektów
drenarskich i przepustów należących do naszego sołectwa. Spółka zebrała 11905
PLN składek członkowskich i otrzymńa635ż6 PLN dotacji.
Minęła więc kolejna 5-cio letnia kadencja naszego zarządu. Staraliśmysię aby w
możliwie największymzakresie realizować wytyczonę przez plan pracy i statut
zadanta i oczekiwania mieszkańców. W imieniu własnym chciałam
podziękowaĆ ptzewodniczącemu panu Zygmuntowi Szwedzie otaz całemu
Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za owocnąwspółpracę, ztozum7enie i wspólne
działantę na tzecz naszego sołectwa. Dziękuję Pani Sołtys za zbtetantę składek i
mobilizowanlę członków do ich opłacania. W imieniu Zatządu i mieszkańców
składam serdeczne podziękowanió Radzie Gminy i Wójtowi za dotacje do
naszej działalnośct,bezktórych nie byłoby mozliwe osiągnięcie takich
wyników. Paniom z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska dziękqę za
koordynowanie naszej pracy i pomoc przy prowadzeniu dokumentacji. Ztego
miejsca chciałam tez podziękować panu Józefowi Koczorowi, który ufundował

nam 8 płyt betonowych niezbędnych do wykonania remontu przepustu
umożliwiającego mieszkańcom dojazd do użytków rolnych w Szumlowej i
Łowisku. Składam serdeczne wyrazy podziękowania wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób ze Spółką Wodną współpracowali, okazywali nam
ży czltw ość,wsparc ie i zrozumienie.

