
Sprarłozdanie z działalności Spółki WoCnej rv Grzau,Ię za 2005 rok,

\Ą/ minionłm roku Spółką \\rodną rv Grzawie kieror,vał Zarua.§ lł;vbran_v

na Wainl,m Zgromadzeniu Człon]<ow łv składzie:
l. Jarosław Wojciech- przevvocinicząc,v
2. Stanisłarł, Kędzior- za-ca
3. Danuta Oślak- członek
4. Aleksy Wojtala- członek
5. Władysłarł Krosnv- członek
6" Zvgmunt Szweda- członek
], Maria Dolin- sekretarz

Komisja Rervizljna:
1 . R oza Nies,łto- Waranica- przerł,odniczag.a
2. Alojzy Liberka- członek
3, Bolesłav,, Sosna- członek

Konserrvację urządzen melioracji szczegołcrłl,ch rłrykonvrł,a.liśrnv zgodnie
z porozumienieirr zawailvlll rł,dnitł 1.04.05r. z Rejor-,9g1_1,i11 Zriiązkierrr Społek
Wodn"vch w, Bielsku Białei pod kierorł,nictłi,ell mgr inz. \,Iałgorzat1 Jasn;.
która r_ł,l,konr,rł,ała nam kompletną dokumentację teclmiczną a zlecenia b3,ł1

zgodne z Llsta\,\,a o zamó_rł.ieniach publiczn_vch. Porł,ierzchnia naszej rł,si lłr,nosi
524ba, W rejestr7e \\,2005r, nieiiśml,zapisane 53 gospodarst\,.,a i 6l posesji do

l ha i obsŁieirłaliśm_" -lE 1 ha gruniow o1T}:\,,ch.

Do obsługi porł ierzcneqo nal:i mienia skarbnik zbielał skiaciki członko.,vskie
] 0zł od posesji i -łzł od iia. co u, ubiegł_vm roku dało ku,otę ],ó 1 7z} na pianorvaną
272azł, Krvota ta stanołł.i 96.20ń r,r,sz1,stkich zebran_vch składek,
Zgodnie z L}mo\\ią z drria 2.06.05r. uz.vskaliśm;l dofinanso.łanie środko.ł
z budzetlr Gmin1, 1ł }114il_ręig 986-:zł,
Z zebran1,,ch śrocikorv finansow.vch Społka Wodna \\i Grzawie w,,vkonała

następujące prace:
l. W,vczl,ściła 197m]: rowu pr:ry D§-93_] i postarała się b_v następne 197r:l

rłrycz,vś c i ł P ZD r,v P szc z u-nie.

2, W,vcz,vściła 538mb rolłu ŁĄ-5 (P.Oślak. P,Gałecki)
3. W_vcz_v-ściła 2zł9.5rnb rorłtt R--1 (P.Szrł,eda.P" Wojcieclr III)
+. \\'r c;,, ścil: ]06llb rc,,,,,J nieCą, pclalli P,Jancsz-P, \\-cjciech E.

5" 11l1,,q)J-Sciła 75mb Sforrric,v i popiaru-iła ok.500m Sfomicy \ł.lczvs zczoaej
r,v rrbieg§m roku
W,vcz1,,ściła 31.5rnb Starorzecza Wisły obok pola P.Wojciecira
W,vcz1,,ściła rorv R-3 obok CPN
Naprar,viła trą, obiekt,v drenarskie na polach P. Ulczok Alfons. P, Janosz
Anna. P. Wojciech Alojz.ł, 1I.

6,

7.

8,



Razem rł, ]005 roku r,ł;vcz;rściliśmy 2000mb rolĄ,óu,i napraił,iliśnr;, trzy cbiekt_v-

drenarskie za łagznąkwotę I L526,5 azł
Przychody 12.586,7,1
Rozclrody i 2.368.75
BZ 2I7,99

W minionym roku zarza! odb,"-,ł 3 posiedzenia ( ] "03, 1 5 "07 , 27 "I0)
W1,,dał cztery uzgodnienia w- spraw-ie ustalenia r,varuntrlów zabudorły
następr-łj ąq,v c h obi ektó w

a) garazu na maszyn_v rolnicze z poddaszem ma_gazvnow,vm

b) budorł,ę hali do uprarł,l, pieczarek
c) br,rdor,ve domu mieszkalnego jednolodzinne_go z garażem
d) budorł,ę bLrd,vntr;u gospodarczego rv istniejap)m gospodarstr,r,ie rolny,m,

członkorł,te zarzadu brali udział w:

a) Posiedzenitł Kornisji Rolnictu,a Leśt,iictrł,a. Ochron,v Śro,Jo-wiska
i Gospodarki Komunainej dotl,czapej działainości Społki Wodnej na
terenie Gmin.v,

b) O_elędzinaclr tetenu i uzgodnieniach rł, spi,auie utrzvmania rorł,tt prz_v DW-
93 3.

c) Spotkaniu przedstaw,icieli Społki \\-odnej na terenie pow,iatu
Pszcryńskie go .- Starostwo.

d) Rozprawie administrac.vjnej w spralł ie udzielenia pozrł,olenia
l,r,odnopra-ńnego na pcbor i piętrzenie rł od}- ol,az rłvkonanie remoniu
s Łarłtt .. S e-,łt._vsi" łv Grzarvie.

e) W opracolvaniu i prą,-goior,vaniu projekti-r zmianr staiuiu Społki Woclnej.

Jak w_vnika z przedstaw,ionvch intbrmacji bl,ł to bardzo pracorvity, rok dla
Zarza§u (Pragnę zaznacą,c. ze r,vsze]kie prace t przejaza"v był_v wl,konane pTzez

członkó w w- cz,vni e społecznl,m - nieo dpłatrri e).

W imieniu własn,vm chciałanr podziękorł,ać całemu Zarzalor,vl oraz Komisji
Rewiąjne.1 za owocną w-społpracę i zmudne realizor,vanie wvtvczonych przez
plan pracv i statut zadń i oczekiwań mieszkańców nasze_qo sołectwa.

Dzięk-ujem,v P. Sołt_vs za miłą wsoołpracę z Nami i skruoulatne zbieranie
składek członkor,vskich.
W imieniu Zarza§l-r i mieszkanców dziękLliemy, Radzie Gmin,v, P, Wójtor,vi
i pracolvnikom UG za u.dzielone dotacje. które pozvvolihv nam tak rł,iele zrobić
dla naszego sołectrł,a. Składam \ł.l,raz.y podziękorvania rvszł,stkitn, ktorzr:
rv jakikolrviek sposób ze Społka Wodną współpracorvali, okar.v*wali nam
rvsparc i e 1 zT o zttlT;ieni e.


