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Szanovni Członkorvie i zapfi§z€ni

Gofuie.
Dzisiejsze §/alne Sprarvczdawcr* Zgrłmadzenie Członkórłn ma na *elu
podsumowanie działalaościSpółki Wadne,i za rck 2S06 jak i u*hwalenie płanu
pracy i budżetu na 2007 rck,
Obecny l-anząĄrozpo*zął 3 rok pracy w następującym składzis:

l.

Jargsław §ojdcth- przew.
2. §tanisł*w Ędzior- z-ca prz€}y.
3. Iilł*dysłarr Kłtsny- crłoatŁ
4. Aleksy Wojtala- człon+k
5= *a-ęęte *ś|*Ł- *z§*cę*k
4= F{=-a *+!ig=- seP--==tĘ==
Zadanłęm Spółki S/odaej jest dbanie o pravridłowe funkcjonowanie istnĘących
wządzeh melioracyjnych wptzgz, biezą+ą konserwację oraż usłłrvanie
pawstałycŁ awgfii aa sieci drenarskĘ.
Zgcdaie z § 5 stafufu SŃłki Wodnej, który mówi, irc załządffiozę ,,ńę*łó
wykoaanie zadańossbałn lub podmiatarn trzecim" w dniu 1.M.SSr. zawarliśmy
parozu:nienie z Rejaaawym Złvrązkiem Spdek Wodaych w Bielsku B. który
§zej* obsł*gę a&aiaisłracyjao-fiaaascrrą. §i prorvadzonym Ęesłrze rłr 2**S
roku rniełiśmyzapisane 59 gospodarstur i 5? poses.ii da jednego Ła. Da obsfugi
takiego mienia sfuzyły nąm zbięraae sHadki członkołrskie 11 ńad posesj ł i Ś ń
od koĘnego ha., co w ubiegĘm roku dało kwotę 3.ż53,8łńna planorvaną
3,654ń. Kwota ta staaovri s9% wszystkich zebrany*h składek.
Zgodnie z umową 342UI\18\O6 z 25 kwiętnia 20S5 roku i arcksem do ww
umowy z dnia 25.10,06 z UG Miedźna uzyskałiśmydofiaansowaąie w kwocie
'r!?*,3z}.
z znyskaaycŁ środkóur finanso}yych sw vr Grzaivre dokc§ała:
czysz§zęŁia 350 mb rowórr i naprawiła ? obiektów drerurskich. Były to:

1. Konserwacjg,gruat*waąrowu alełioracy_in€go R-7 na dfugościl?§ mb
między poses.iami Wojciech Alojzy i Janosz Anna na kr+otę 1284,10ń
Ż. Naprawa uszkdzoneti drenarki na posesji P. Hildega,rdy Kołonko i polu
P. Marii Nacłlłik i BołesławaSos*ny, na kwotę 35?0,ó7zł.
3. Naprawę uszkodzonej drenarki zbieĘącej rvodę z p*ł P. Andrzeja
Szvredy, Leszka
i Mimzysława Ada:nskiego na kwotę

sĘffiffi

585,54ń.
4. NaPrawę uszł<odzonej drenarki na połu P. BołęsłauraSosony na kvrotę
1267,73zł.

5. Konserwację rowków czołcwych dla odpbłąąr wody ze zbiłrałzy

drenarskich rv *brębie drcgi kaniorvskiej 1ó8 mb aa krv,cłę 1464,40ń.
6. Naprawa uszkodzonej drenarki na polacłr P, Anny Janosz i Edwarda
WojciecŁa na krvotę 1332,03 ń.
?. Naprawę łyyniry na rcłryię melioracyjnym Sfarnica i lroaserwację folłlr
na dł. ł2 mb na kwotę 9?8,24ń
3. i.iap=;"j= *s*o4=+::=,j #elr=*-l:= ptlu P. *T+:z*g,; -Ę=:i+je ii= E;=+€ę
| |ł
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9. Naprawę u§zkadzonej drenarki

na polu P.

tidii \8łcdarczyk na kwotę

11l0,tr8 d
l0.Naprawa uszkodzorcj drenarki na połach P. Krosny, Kasza, trV'eslka,
Sieroński na kwotę t283,ó7ń

Razem wykonaliśmy pracę za
W §m z dotacji
ze składek

13.929,9tzł
11363.00zł
2566,81zł

Zarząd§.ydał 2 uzgodnienia w sprarrie ustalenia warunków zabudcrry obory do
hodawłi opasórv i brłdowy budynku jednarodzinnegc z garaźnm.
Z,arządŁrał udział w:

1. agłędziłłachrv terenie i spisaaiu *otatki rv sprawie §y€ry§zczęalarłrylofu
matki przy dradze D§r 933 obck CPN.
2. Ogłędzinach rv terenie i spisaaiłl tota&i w sprawie usunięcia 4 sztuk
drzew ałiszczanych pr?Rz aalrahicę vr daiu ż9.ł7.0{r,l€óre
zatarascwały rów melioracyjny doprowadzający wodę do staworv

*ćrni*k -.=; Ę4=e.

3. Ogłędzinach w tęrenie doĘczących rowll przydrcżnego

4.

wzdłu:źdrogi
gminnej łr1. Rudawki 1I, które doprorvadz,ły do usunięcia 7;,k§r,aczęńa
{§!Yłr.
Zarządprcwadził korespondencję z* Starostwem w Psrczynie i
RegronaĘmZarząĄ*m Gospodarki §/odnej w Głi:ricach i uzyskał
decyzję zatwierdzającą zrnianę stafufu SS/ w Grzagńe.

Na koniec pragnę serdmznis p*dziękować Członkom ZarąĄu i Komisji
Rewizyjnej za rrsp#pra*ę, zrozumienie i szerckie zaangażo:ranie w pra§y
-L^ A *l. ^-1^_l_^-..^l.:
^l
^L
}FjŁ_;Ę_h.
*nŁl_sli* ,,: , , ]._i,iLtt,

W irłriełdu Zarządu składam podziękorvanie naszyfir }Yładzom Samorządowym
za ogroffiaąpcmo§ i zrouumienie potrzeb i problamóvr zwiąąanych z
gospodarką wodną v{ na§zJlm sołe*trłrie oraz ścisĘwspóĘracę w za*resie spr{§v

mviryany ch z nasządziałalnościąstatuto wą z nadziej ą żę dńsza wspołpraca
będzie rólrnięz tak owccna jak do tej pory,
Zarząd, dziękuje P. Małgarzacie Jasny pracownikowi Rej*ncwego Zwipku
Spółek Wodnych w Biclsku BiaĘ za pomo§ i reałŁację naszycŁ zadań.
Ze swojej strony dzięktję rvszystkim czło*kołn ZanząĄa i Komisji RewĘjnej
za bezintere§ownąpra§ę ga{zwznaszej Społki a szanow§ym Gościom i
Członkcm za przybycie.

Grzarva ? ^' 2O07r.

/z^r.
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Zestawienie dochodów i wydatków
Spółki Wodnej Grzawa za rok 2006

DoCHoDY
Bilans otwarcia na dzięn 01.01.200ór
składki członkowskie
Dotacja Urzędu Gminy }dtędźrra

PLN
3253,80 PLN
11363,00 PLN

RAZEM

14834,79

217 ,99

PLN

WYDATKI
Wartośćrobot wg kosztorysów
Usługi bankowe i inne
Rezerwa

I3929,8I PLN

PLN
22,al PLN

882,97

14834,79

Bilans zamknięcia na 3l.12.20a6r

PLN

22,0I PL|{

Sprarrazdanię Komisji Reiryizviłęj z kontrołi pracy Spółki Wadnęi rv
*rz+_=:* z= ?G*4 r*k=
Komisja w składzie:
1. Róża Niesyto-'lTaranim

- przes.

2. Ę+!+słe=-=-." §e==a* e=!*nek:
3. Ałojry Liberk*- tzłonek

Dokcnała kontrałi dokumentóur rwięarłych z dziŃńnością Spćłki \§odnej.
§trłłierdzonc następujące operacje finansorve:
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-13.53.8*=9

=

Dotacje UG Miedzna

113ó3.00zł

Ę==r=gĘ:

!4=Ę34=79cł

=.

F=-^='*Ą9ĘH

Wartośćrobót wg kosztarysów
Usfugi baakcwe i i*ne
D_:^:.
l\Ł€a=-=E!§-

Biłans z*mkaięcia xą 3ł.12.BSr

139ż9.8tń
882.97ń
94-e12='Ę=gł

?2.Qlzł

Przedstawicaa do kantroli dckumentacja prawadzoaa jest pravddłovrc. Odbiory
robÓt były prcrvadzone przy udziale człal*ów zarządu cc ul*.ida*adają podpisy
ła protokałach adbiorn. Komis_ia Rewizyjna pracę Zaruąółs Spółki Wodaej za
clces spralarazdawczy ad §1.01,0ó- 31.12.§6 ocenia pozyĘrłaie i wnosi o
podziękowanie wszystkim tym, którzy przycryałłisię do reałizacj i zadńnaszej
SŃłki w roku sprawczdarvczym 200ó,
Grzavra, 07.02.ł?r.
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