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Zebranie o godzinie 19.15 otworzył Prezes SWO Michał Sobolewski i przedstawił proponowany porządek 

zebrania: 

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia 

2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza 

3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych 

4. Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok 

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

6. Dyskusja nad sprawozdaniem 

7. Głosowanie absolutorium dla Zarządu 

8. Przedstawienie propozycji zmian statutu oraz głosowanie nad propozycjami 

9. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości składek w 2013 roku 

10. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej planu prac w 2013 roku 

11. Zakończenie zgromadzenia 

1. Proponowany porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.  

2. Następnie na przewodniczącego wybrano Michała Sobolewskiego a na protokolanta Maję Winiarską-

Czajkowską.  

3. Komisja rewizyjna została wybrana jednogłośnie w składzie Marcin Kotlarczuk i Wiesław Wnuk 

4. Po dokonaniu wyboru komisji skrutacyjnej Przewodniczący przystąpił do przedstawienia sprawozdania z 

działalności Zarządu SWO za 2012 rok. (zał. nr 1) 

5. Następnie Sylwia Juchniewicz przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z rekomendacjami. 

(zał. nr 2) oraz zadeklarowała, że sprawozdanie to zostanie umieszczone na stronie internetowej 

www.swo.opypy.waw.pl . Głos zabrała także Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dodając, że Zarząd SWO 

poświęca swój prywatny czas w słusznej sprawie jaką jest odwodnienie naszej wsi. 

6. Po prezentacji sprawozdania Przewodniczący rozpoczął dyskusję. Głos zabrał Romuald Niedźwiedź, który 

zapytał, czy były składane skargi na działalność SWO. Michał Sobolewski oświadczył, że taka skarga była 

złożona do Starostwa ale Starosta ją odrzucił. Następnie głos zabrała Grażyna Jałgos-Dębska i poprosiła o 

umieszczenie sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na stronie internetowej  

www.swo.opypy.waw.pl 

7. Przewodniczący zakończył dyskusję i przeszedł do głosowania nad udzieleniem absolutorium. Zebrani 

zostali poinstruowani aby odpowiedź zakreślić w kółko. W wyniku głosowania zostało Zarządowi 

udzielone absolutorium za 2012 rok. (zał. nr 3 -Uchwała nr 1/2013)  

Głosowały 33 osoby,  

za -32;  przeciw-1;  wstrzymało się -0; 

 

Przewodniczący stwierdził, że na sali nie ma wymaganej ilości członków SWO aby móc przeprowadzić 

procedurę zmiany statutu. W takim przypadku Grażyna Jałgos-Dębska zaproponowała ogłoszenie 15 
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minutowej przerwy, w czasie której zebrani telefonowali do nieobecnych z informacją o trwającym 

właśnie zebraniu. 

Po przerwie Przewodniczący zaproponował aby przejść do punktu 9 dotyczącego uchwalenia wysokości 

składek na 2013 rok. Przewodniczący przypomniał także, że w przypadku braku możliwości opłacenia 

składki 200zł kwotę tą można odpracować lub obniżyć po złożeniu stosownego pisma do Zarządu SWO. 

8. Łukasz Świechowski zaproponował, żeby zanim zebrani przystąpią do głosowania nad wysokością składki 

należy zapoznać ich z proponowanym planem prac na 2013 rok. Przewodniczący w takim przypadku 

oddał głos Łukaszowi Zemce, który przedstawił plan prac (zał. nr 4). Po zakończeniu prezentacji Marzena 

Grzegrzółka zaproponowała aby dodać ulicę Daktylową a Ewa Różycka wnosiła o dodanie do planu ulicy 

Kokosowej. Przewodniczący zaproponował dopisanie do planu prac  ulicy Daktylowej do punktu 6 planu- 

opracowanie koncepcji odwodnienia. 

W tym momencie Przewodniczący stwierdził, że na sali znajduje się już 36 osób, czyli wymagana ilość 

potrzebna do przegłosowania zmian statutu. 

9. Przewodniczący przedstawił proponowane zmiany Statutu SWO.  Zebrani przyjęli uchwałę nr 2/2013 

(zał. nr 5)  

za-34;  przeciw-0;  wstrzymało się-2; 

10. Przystąpiono do zatwierdzenia planu prac na 2013 rok z wprowadzoną zmianą dotyczącą ul. Daktylowej. 

Zebrani podjęli uchwałę nr 4/2013 (zał. nr 6) 

za-34; przeciw-0; wstrzymało się -2; 

11. Przystąpiono do dyskusji nad wysokością składki  na 2013 rok. Głos zabrał Krzysztof Szymaszczyk pytając 

o zasadność tak wysokiej składki wobec innych spółek wodnych w innych gminach. Przewodniczący 

wykazał, że zebrana ze składek kwota jest podstawą do wyliczenia dotacji otrzymywanej od Starosty i od 

Wojewody w związku z czym im wyższa składka tym więcej można otrzymać dotacji. Następnie 

przystąpiono do głosowania  (zał. nr 7- uchwała 3). 

Za-32, przeciw -0; wstrzymało się-4; 

Na tym Przewodniczący zakończył zebranie o godzinie 21.30 dziękując obecnym za przybycie a także 

Zarządowi  w osobie Łukasza Zemki i Dariusza Kuźmy za wysiłek włożony w prowadzenie SWO. 

Przewodniczący       Protokolant 

 

Michał Sobolewski      Maja Winiarska-Czajkowska 

 

Załączniki: 

1. Sprawozdanie Zarządu SWO 

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

3. Uchwała nr 1/2013 – absolutorium 

4. Plan prac na 2013 rok 

5. Uchwała nr 2/2013 – zmiana Statutu 

6. Uchwała nr 4/2013 – przyjęcie planu prac  

7. Uchwała nr 3/2013 – wysokość składki 


