
Sprawozdanie z zebrania wiejskiego, 

 które odbyło się w dniu 18 września 2015 w Wylatkowie. 

W zebraniu udział wzięli: 

- Pan Jakub Gwit – Wójt Gminy Powidz, 

- Pani Hanna Szymańska – Radna Gminy Powidz i Sołtys Wylatkowa, 

- Pan Włodzimierz Wełnic – Radny Gminy Powidz, 

- Rada Sołecka wsi Wylatkowo. 

Dodatkowo obecnych było 17 mieszkańców wsi Wylatkowo. 

Zebranie otworzyła i jednocześnie je prowadziła P. Sołtys – Hanna Szymańska. 

Protokół z poprzedniego zebrania, w dniu 17 lutego 2015, przyjęto jednomyślnie -  

dotyczył on wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz rozdysponowania  poprzedniego 

funduszu sołeckiego przyznanego na rok 2015 w wysokości 18 100 zł.  

Ustalenie i uchwalenie wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu 

sołeckiego na realizację zadań służących poprawie warunków służących 

mieszkańcom. 

Sołtys Pani Hanna Szymańska oświadczyła, że otrzymała pisemną informację o 

przyznaniu środków na fundusz sołecki w 2016 roku w wysokości 19 331 zł ( suma 

jest proporcjonalna do ilości stałych mieszkańców ) 

Rozpoczęła się dyskusja w trakcie której padły m. in. następujące propozycje: 

* budowa placu zabaw dla dzieci usytuowanego w centrum wsi, 

* poprawa jakości dróg gminnych, szczególnie tych na skraju wsi. Niwelacja dziur na 

drogach gruntowych, 

* poprawa oświetlenia we wsi, 

* oczyszczenie drogi powiatowej przechodzącej przez wieś z piasku, liści i chwastów, 

* poprawa estetyki i oświetlenia wokół świetlicy i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej   

Pan Wójt odniósł się do przedstawionych propozycji: 

* w dalszym ciągu może być utrzymana umowa – zlecenie z osobą odpowiedzialną za 

utrzymanie porządku w pobliżu jeziora, 

* utrzymanie w czystości drogi powiatowej nie może odbywać się ze środków 

funduszu sołeckiego, 



* poprawa oświetlenia jest możliwa w przypadkach, gdzie stoi już słup energetyczny 

– wówczas koszt instalacji latarni to ok. 2 800 zł. W innych przypadkach jest to 

inwestycja b. kosztowna.  Alternatywne rozwiązanie – lampy solarne zaopatrzone w 

wiatrak to wydatek ok. 10 000 zł . 

Dyskusję kontynuowano i w efekcie głosowania ustalono, że w roku 2016 z funduszu 

sołeckiego we wsi Wylatkowo zostaną wykonane: 

1. Plac zabaw i siłownia przy świetlicy OSP w Wylatkowie  -  12 000 zł 

2. Montaż lampy oświetleniowej w pobliżu OSP  -  5 000 zł 

3. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół strażnicy OSP  -  2 331 zł 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wniosków do budżetu Gminy Powidz na rok 2016 

 Uzupełnienie oświetlenia we wsi o następne 2 latarnie, 

 Wykonanie tabliczek kierunkowych z numerami domów, 

 Utwardzenie drogi od krzyża w kierunku wschodnim, 

 Poszerzenie i utwardzenie drogi w kierunku wsi Piłka, 

 Naprawa drogi w miejscowości Słoszewy w kierunku jeziora, 

 

Inne sprawy. 

 Padło pytanie dotyczące budowy kanalizacji we wsi Wylatkowo. Wójt Gminy 

oświadczył , że w pierwszej kolejności należy zakończyć inwestycję w 

miejscowości Ostrowo. Być może w następnym roku powstanie koncepcja 

inwestycji we wsi Wylatkowo . Znaczna odległość Wylatkowa od czyszczalni 

ścieków może być powodem budowy następnej oczyszczalni. 

 Pani Sołtys poinformowała, że fundusz sołecki na rok 2015 został 

rozdysponowany na zaopatrzenie kuchni w świetlicy wiejskiej – w 

szczególności na zakup chłodziarki, naczyń i innych drobnych przedmiotów. W 

najbliższym czasie zostanie jeszcze zakupiony piec gazowo – elektryczny. 

Zostaną również zakupione i zamontowane grzejniki w pomieszczeniach 

świetlicy. 

 Pani Hanna Szymańska poinformowała , że w dniu 27 września o godz. 15 oo 

zostanie poświęcona odnowiona tablica pamiątkowa upamiętniająca 

pomordowanych przez hitlerowców we wrześniu 1939 roku mieszkańców wsi 

Wylatkowo. Tablica została odnowiona ze środków państwowych. Po 

uroczystości Pani Sołtys zaprasza na poczęstunek do świetlicy OSP. 

  

       Jan  Jaroszczyk  


