
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we wsi 
Wylatkowo w 2016roku 

 
Zarząd w składzie: 
 

1. Zenon Przybylski           – Prezes Zarządu 
2. Jan Jaroszczyk               - V-ce Prezes Zarządu  
3. Jerzy Dyba                     - V-ce Prezes Zarządu 
4. Alfons Sawicki              - Członek Zarządu 
5. Danuta Rudzka              – Członek Zarządu – Skarbnik 

 
przyjął Rachunek Wyników za 2016 rok i Bilans Stowarzyszenia sporządzony na dzień 
31.12.2016 r. 
 
Suma bilansowa:                      5.430,49 zł. 
wynik finansowy netto (strata netto):           882,07 zł.  
Wszystkie przychody w roku 2016  w kwocie 2106,00 zł.pochodzą z wpłat składek 
członkowskich. 
W 2015 roku uzyskano dochód ze składek członkowskich w wysokości 2.850 zl. 
 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia – terenem naszego działania jest obszar wsi 
Wylatkowo zaś celem Stowarzyszenia jest współpraca z Radą Sołecką i Radą Gminy na rzecz 
rozwoju wsi, współdziałanie z miejscowymi organami administracji na rzecz poprawy jakości 
warunków wypoczynku i bezpieczeństwa, utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi, 
inspirowanie aktywności społecznej oraz działania na rzecz ochrony środowiska. 

 
Dla zapewnienia wygodnej komunikacji pomiędzy Zarządem i członkami Stowarzyszenia 
działa strona internetowa, informująca o  inicjatywach podejmowanych przez Zarząd, 
uchwałach oraz przekazujaca relacje ze spotkań  z władzami gminy Powidz. 
Strona internetowa jest systematycznie aktualizowana. Dodatkowo wprowadzono na stronę 
obraz z kamery monitorującej teren przystani i pomostu . Koszty zakupu sprzętu i opłat 
telekomunikacyjnych  za transfer obrazu są pokrywane społecznie. 
 
  
W roku 2016 z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia podjęto następujące działania: 
 

 Wyremontowano kładkę prowadzącą przez bagno i las do Skorzęcina. Deski 
zakupiono ze srodków Stowarzyszenia a prace zostały wykonane społecznie, 

 Wykonano prace związane z zabezpieczeniem i konserwacją pomostu na przystani w 
Wylatkowie, 

 Uzupełniono piasek na terenie kąpielisk. Na skutek drastycznego obniżenia się 
poziomu wody w jeziorze brzegi kąpielisk wymagały dodatkowych ilości piasku, 

 Zakupiono lampy ogrodowe dla niewielkiej poprawy oświetlenia w alejkach domków 
letniskowych, 

 W wyniku wniosków Zarządu Urząd Gminy zainstalował dodatkowe kosze na śmieci 
oraz wycięto suche drzewa w pobliżu przystani, 

 



Członkowie Zarządu brali czynny udział w posiedzeniach Rady Gminy Powidz zawsze , kiedy 
w programie obrad Rady pojawiały się zagadnienia istotne dla Stowarzyszenia. ( takie jak: 
wywóz smieci, poprawa oświetlenia, naprawa dróg, porawa bezpieczeństwa i czystości oraz 
ochrona środowiska)  
 
Dobre skutki przyniosła również współpraca z Policją w szczególności w sprawach 
związanych z bezpieczeństwem oraz poprawą oznakowania dróg. 
 
 Za najpilniejsze zadania dla Stowarzyszenia w następnym roku uważamy: 
 

 -  Dążenie, wspólnie z UG, do poprawy stanu dróg gminnych we wsi i ich właściwego 
oświetlenia, 

 - Instalację lamp solarnych na drogach osiedli domków letniskowych, 
 -  Doprowadzenie do powstania planu budowy systemu kanalizacji w Wylatkowie, 
 - Uruchomienie zbiornika wody, zbudowanego w Wylatkowie, dla zapewnienia  

poprawnego cisnienia wody w okresie letnim, 
 - Wykonanie – wspólnie z Urzędem Gminy i Zarządem Lasów Państwowych – 

pieszego przejścia z drogi asfaltowej do przystani, 
 - Współudział w monitorowaniu i działaniach mających na celu powstrzymanie 

opadania poziomu wody w jeziorze, 
 - Szeroko rozumiane działania na rzecz bezpieczeństwa oraz skutecznej ochrony 

środowiska we wsi Wylatkowo, 
 
 
 
 
Wylatkowo  31.03.2016 
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