
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we wsi 

Wylatkowo w 2013 roku 
Zarząd w składzie: 

1. Zenon Przybylski    – Prezes Zarządu 

2. Jarosław Fiszer        - V-ce Prezes Zarządu  

3. Jan Jaroszczyk         - V-ce Prezes Zarządu 

4. Alfons Sawicki        - Członek Zarządu 

5. Danuta Rudzka       – Członek Zarządu - Skarbnik 

przyjął Rachunek Wyników za 2013 rok i Bilans Stowarzyszenia sporządzony na dzień 31.12.2013 r. 

Suma bilansowa:                      4.111,33 zł. 

wynik finansowy netto (zysk netto):                        3.563,86 zł.  

Wszystkie przychody pochodzą z wpłat składek członkowskich w 2013roku. 

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia – terenem działania jest obszar wsi Wylatkowo z możliwością 

przekroczenia jej granic administracyjnych  w ramach współdziałania z miejscowymi władzami i organizacjami 

zaś celem Stowarzyszenia jest współpraca z Radą Sołecką i Radą Gminy na rzecz rozwoju wsi Wylatkowo, 

współdziałanie z miejscowymi organami administracji na rzecz poprawy jakości warunków wypoczynku i 

bezpieczeństwa osób wypoczywających we wsi, utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi, inspirowanie 

aktywności społecznej oraz działania na rzecz ochrony środowiska. 

 

W 2013 roku Zarząd Stowarzyszenia starał się realizować w/w cele choćby poprzez: 

1. Spotkania z władzami gminy 

2. Współpracę z jednostką Policji 

3. Korespondencję z Zarządem Dróg i Nadleśnictwem 

 

Dla właściwej komunikacji pomiędzy zarządem i członkami Stowarzyszenia działa  strona internetowa, gdzie 

znajdują się relacje ze spotkań zarządu z władzami gminy oraz istotne informacje i komunikaty. 

 

W trakcie 2013 roku odbywały się systematycznie zebrania zarządu Stowarzyszenia w trakcie których omawiano 

aktualnie istotne problemy i podejmowano właściwe decyzje. Wynikiem inicjatywy naszego Stowarzyszenia było 

nawiązanie współpracy  z  innymi stowarzyszeniami właścicieli domków letniskowych z terenu gminy Powidz. 

Pozwoliło to na wzmocnienie naszego stanowiska w sprawie niesprawiedliwe narzuconych opłat za wywóz 

śmieci. Po wspólnych spotkaniach z władzami gminy skrócono okres opłat obligatoryjnych o 1 miesiąc w 2014 

roku. 

Członkowie zarządu uczestniczą systematycznie w posiedzeniach Rady Gminy Powidz. 

 

W wyniku inicjatywy zarządu Stowarzyszenia w ubiegłym  roku powstało boisko do gry w siatówkę plażową 

oraz nawieziono piasek na kąpieliska w Wylatkowie. Nieznacznie porawił się stan dróg oraz ich oświetlenie. 

 

 W 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia zamierza w dalszym ciągu realizować cele statutowe oraz wszelkie 

działania, które poprawią komfort i bezpieczeństwo osób wypoczywających.  

 

Wylatkowo  29.03.2014 
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