
Stowarzyszenie   Właścicieli   Nieruchomości  we  Wsi   Wylatkowo                        

     Wylatkowo  32 ,    62-430 Powidz                                       

Wylatkowo  wrzesień 2016 

Szanowni Państwo, 

Postanowiliśmy przekazać Państwu informację o działalności Stowarzyszenia w formie pisemnej. Początkowo mieliśmy 

zamiar zorganizować zebranie członków Stowarzyszenia w II połowie września 2016 – uznaliśmy jednak, że niewielka 

frekwencja pozbawiłaby znaczną część z Państwa informacji o naszych tegorocznych działaniach w Wylatkowie. 

FINANSE 

Rok 2016 rozpoczęliśmy z sumą 5968,16 zł na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Na zakup lamp, farb, desek, 

piasku, obsługę strony internetowej oraz opłaty bankowe wydaliśmy do tej pory 2226,46 zł    Z tytułu składek 

wpłynęło 1556 zł    W tej chwili na rachunku bankowym jest suma 5297,70 zł 

DZIAŁALNOŚĆ W 2016 ROKU 

Sprawozdania ze spotkań i posiedzeń zarządu, oraz kopie pism znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej  

www.wylatkowo.pl    w zakładce komunikaty. 

O kilku z nich należy wspomnieć: 

• Spotykaliśmy się z Wójtem Gminy rozmawiając o sprawach dotyczących wywozu śmieci, poprawie 

oświetlenia, naprawie dróg, poprawie czystości, konserwacji kąpielisk. 

• Braliśmy czynny udział w zebraniach wiejskich organizowanych w Wylatkowie przez Urząd Gminy. 

• Zakupiliśmy piasek na plaże ( 2 samochody piasku otrzymaliśmy z Urzędu Gminy ) 

• W wyniku wniosku Stowarzyszenia UG zainstalował dodatkowe kosze na śmieci. 

• Zakupiliśmy deski i wyremontowaliśmy kładkę na drodze do Skorzęcina. 

• Przeprowadziliśmy konserwację pomostu na przystani w Wylatkowie, 

• Zakupiliśmy kilka lamp ogrodowych  dla skromnej poprawy oświetlenia na terenach letniskowych. 

• Współpracowaliśmy z Policją co skutkowało poprawą bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. 

• Zapewnialiśmy warunki techniczne oraz systematyczną obsługę strony internetowej. 

ZAMIERZENIA NA NASTĘPNY ROK 

Za najważniejsze w następnym roku uznajemy: 

• Instalację lamp solarnych na drogach osiedli domków letniskowych. 

• Doprowadzenie do powstania projektu kanalizacji w całej wsi Wylatkowo. 

• Wykonanie drogi pieszej przez teren Lasów Państwowych – z drogi asfaltowej do przystani. 

• Współudział w monitorowaniu i działaniach mających na celu wstrzymanie opadania poziomu  wody w 

jeziorze. 

• Uruchomienie zbiornika wody, zbudowanego w Wylatkowie, dla zapewnienia poprawnego ciśnienia wody w 

okresie letnim. 

• Dalsze działania dla poprawy stanu dróg gminnych. 

• Konserwację i czystość w obszarze kąpielisk. 

Uprzejmie prosimy o przysyłanie Państwa fotografii oraz filmików z Wylatkowa w celu umieszczania ich na stronie 

internetowej. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność wyłącznie w oparciu o środki pochodzące ze składek swoich 

członków. Przypominamy o uzupełnieniu składek członkowskich na rach.  58 1020 4115 0000 9302 0139 6266 

 

        Zarząd  Stowarzyszenia 


