
Wylatkowo, 21.06.2014r.

PROTOKÓŁ

Ze Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we wsi Wylatkowo

1. Zebranie  otworzył  Pan  Zenon  Przybylski  –  prezes  Stowarzyszenia,  który  poprosił  o  wybranie 
przewodniczącego Zebrania. Z sali padła kandydatura Pana Zenona Przybylskiego, który zgodził 
się  kandydować.  Więcej  Kandydatów  nie  zgłoszono.   Podczas  głosowania  jednogłośnie 
wybrano Pana Zenona Przybylskiego na przewodniczącego zebrania.

2. Przewodniczący  zebrania  Pan  Zenon  Przybylski  poprosił  o  wybranie  dwóch  osób  do  komisji 
skrutacyjnej.  Przedstawiono  dwie  propozycje  kandydatów  do  komisji  skrutacyjnej:  Pan  Jerzy 
Dyba  –  przewodniczący,  Pan   Wojciech  Kaczmarek.  Obaj  panowie  wyrazili  zgodę  na 
kandydowanie do komisji skrutacyjnej. Obie kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte podczas 
jawnego głosowania uprawnionych członków Stowarzyszenia.

3. Powołana  komisja  skrutacyjna  ustaliła,  że  w  zgromadzeniu  uczestniczy  41  uprawnionych 
członków  Stowarzyszenia  (lista  obecności  stanowi  załącznik  nr  1)  co  stanowi  wymagane 
statutem większość obecnych członków – wobec powyższego Zgromadzenie jest ważne.

4. Na protokólanta został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Rudzki.

5.  Przewodniczący  zebrania  Pan  Zenon  Przybylski  przedstawił  porządek  obrad  Walnego 
Zgromadzenia członków. Przedstawia się ono następująco:

1) Rozpoczęcie obrad – informacja o prawidłowości zwołania zgromadzenia i kworum.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

3) Przyjęcie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Sprawozdanie Zarządu  za rok 2013.

6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7) Głosowanie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8) Informacja o finansach Stowarzyszenia.

9) Wolne głosy.
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6. Porządek obrad: jednogłośnie przyjęto porządek obrad – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.

a. Sprawozdanie z wydatków Stowarzyszenia przedstawiła Pani Danuta Rudzka. W 2013 
roku wpływy ze składek wyniosły 3.850,00 PLN z roku 2013 pozostało 547,47 PLN.  Wydatki w 
2012 wyniosły: domena www.wylatkowo.pl, obsługa serwera, opłaty za przesyłki pocztowe 
do urzędu skarbowego i członków Stowarzyszenia razem koszty 286,30 PLN. Zysk netto za 
2013 wynosi 3.563,86 PLN.

b. pozostało na rok 2014  4.111,33 PLN.

7. Sprawozdanie Zarządu za okres rok 2013. przedstawił wiceprezes Pan Jan Jaroszczyk. 

8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2013 r. przedstawił Pan Szymon Bielawski. Sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

9. Głosowanie  nad  udzieleniem  absolutorium  dla  Zarządu.  W  jawnym  głosowaniu  członków 
wszyscy uprawnieni głosowali za udzieleniem  absolutorium Zarządowi. Nikt się nie wstrzymał od 
głosu. Nikt nie głosował przeciw.

10. Głosowanie  nad  udzieleniem  absolutorium  dla  Komisji  Rewizyjnej.  W  jawnym  głosowaniu 
członków  wszyscy  uprawnieni  głosowali  za  udzieleniem   absolutorium  członkom  Komisji 
Rewizyjnej. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie głosował przeciw.

11. Pan Zenon Przybylski omówił działania zarządu w poprzednim roku. 

Zarząd uczestniczył we wszystkich spotkaniach Rady Gminy Powidz.  Wraz z trzema działającymi 
na  terenie  Gminy  podobnymi  Stowarzyszeniami  starano  się  o  zmianę  Uchwały  Rady  Gminy 
dotyczącej opłat za wywóz odpadów pobieranych od osób posiadających działki rekreacyjne. 
Efektem działań i wielokrotnych rozmów z władzami Gminy w roku 2014 został zmieniony okres 
pobieranych opłat z 7 miesięcy do 6 oraz Rada zmieniła konieczność posiadania pojemnika o 
poj.  240  litrów  na  pojemnik  120  l.  Zmiany  te  pozwolą  urealnić  koszty  związane  z  wywózką 
odpadów przez osoby korzystające z działki  tylko w miesiącach lipiec i  sierpień. W roku 2013 
zostało na plaży w Wylatkowie wybudowane boisko do siatkówki plażowej oraz został nawieziony 
piasek  na  obie  plaże.  W  czerwcu  2014  dowieziono  kolejne  wywrotki  piasku  na  plaże.  Po 
naciskach  Stowarzyszenia  zostały  zamontowane  trzy  lampy  na  drodze  do  Słoszew.  Został 
zrealizowany wniosek z poprzedniego walnego zgromadzenia – plan działek we wsi Wylatkowo, 
który pomaga w orientacji pogotowiu, firmie odbierającej odpady od mieszkańców, jak również 
samym działkowiczom. Plan został  umieszczony na stronie  Stowarzyszenia  www.wylatkowo.pl. 
Dbając o bezpieczeństwo wypoczywających od 01 lipca 2014 zostanie uruchomiony na okres 
lipca i sierpnia posterunek policji w Powidzu. Dane kontaktowe zostaną umieszczone na stronie 
Stowarzyszenia i gminy Powidz. Poprawa dróg jest trudnym tematem z uwagi na to, że droga do 
Wylatkowa  znajduje  się  w  gestii  powiatu,  a  ten  co  roku  tłumaczy  się  brakiem  środków 
finansowych na naprawę. W 2012 roku siłami Stowarzyszenia została wyremontowana kładka 
skracająca pieszym i  rowerzystom drogę do Skorzęcina. Niestety z kładki  tej  korzystali  również 
quadowcy i  ich nieodpowiedzialne zachowanie spowodowało, że kładka została zniszczona. 
Stowarzyszenie postanowiło po raz kolejny naprawić kładkę w ten sposób aby quady nie mogły 
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po niej jeździć (chodzi o zwężenie szerokości tak aby czterokołowy quad nie mieścił się na niej).  
Ustalono dzień 29 czerwca godzina 10.00 jako termin remontu.

12. Wolne głosy i dyskusja 

a) Przejęcie  nieodpłatnie  przez  Stowarzyszenie  pomostu  –  Pan  Zenon  Przybylski  przedstawił 
sprawę przejęcia przez Stowarzyszenie pomostu dla jednostek pływających. Osoby będące 
formalnie  dotychczas  właścicielami  pomostu  (19  osób)  wybudowanego  w  2010  r. 
postanowiły przekazać pomost nieodpłatnie Stowarzyszeniu. Po dyskusji  nad korzyściami i 
zagrożeniami  odbyło  się  jawne  głosowanie  w  tej  sprawie.   Wynik  głosowania:  3  osoby 
przeciw przejęciu,  6 osób wstrzymało się, a pozostałe 32 osoby głosowały za przejęciem 
pomostu przez Stowarzyszenie.

b) Pan Jan Jaroszczyk przedstawił krótką informację o możliwości skorzystania w 2014 roku z 
dopłat  przy  zainstalowaniu  na  działkach  rekreacyjnych  baterii  fotowoltanicznych  oraz 
przydomowych instalacji oczyszczalni ścieków.

c) Przenośne toalety na plażach – szacowany koszt na 2 miesiące to około 1500,00 PLN. Po 
dyskusji   zostało  zarządzone  głosowanie  w  tej  sprawie.  Większością  głosów  odrzucono 
pomysł finansowania przez Stowarzyszenie toalet przenośnych na plażach w Wylatkowie.

d) Omówiono  ruchy  jakie  każdy  posiadacz  działki  rekreacyjnej  może  wykonać  w  celu 
obniżenia opłat za wywóz odpadów komunalnych.

e) Z  sali  padło  pytanie  dotyczące  przewidywanego  skanalizowania  wsi  Wylatkowo. 
Odpowiedzi udzielił Pan Zenon Przybylski. Wieś Wylatkowo administracyjnie należy do Gminy 
Powidz, jednakże pas nadbrzeżny jeziora Niedzięgiel należy do gminy Witkowo. Z uwagi na 
taki  rozdział  Gmina  Powidz  w  pierwszej  kolejności  kanalizuje  wsie  leżące  nad  jeziorem 
Powidzkim (Przybrodzin, Ostrowite), a w planach na najbliższe 4 lata nie ma wsi Wylatkowo. 
Natomiast  Gmina  Witkowo  ani  technicznie  ani  finansowo  nie  identyfikuje  problemu 
doprowadzenia kanalizacji do wsi, które nie leży na jej terenie. Oprócz usilnych nacisków na 
Radę i Wójta gminy Powidz Stowarzyszenie nie ma wielu możliwości przyspieszenia działań. 
We  wsi  Wylatkowo  jest  zaledwie  40  stałych  gospodarstw,  ale  przeszło  700  działek 
rekreacyjnych. Decyzja zależy od radnych gminy Powidz.

f) Tablice  informacyjne  na  plażach  –  Po  dyskusji  większością  głosów  ustalono,  że 
Stowarzyszenie sfinansuje dwie tablice informacyjne, które zostaną umieszczone na plażach. 
Chodzi  o  poinformowanie  plażowiczów  o  zakazie  palenia  ognisk,  biwakowania,  kąpieli 
psów, picia alkoholu i parkowania. Forma graficzna zostanie zatwierdzona przez Zarząd.

13. Zakończenie

Po  wyczerpaniu  tematów  i  zakończeniu  dyskusji  Przewodniczący  Zebrania  zamknął  obrady 
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we wsi Wylatkowo.

Podpisy:

……………………………….                   …………………………….
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Zenon Przybylski             Andrzej Rudzki

Przewodniczący zebrania protokolant
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