
Wylatkowo, 04.05.2013 r.

PROTOKÓŁ

Ze Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we wsi Wylatkowo

1. Zebranie otworzył Pan Zenon Przybylski – Prezes Stowarzyszenia o godz. 17oo. W związku z tym, że nie było 

quorum, zaproponował wyznaczenie następnego zebrania na godz.17,30. Po odczekaniu pół godziny – 
prezes Stowarzyszenia poprosił o wybranie przewodniczącego Zebrania. Z Sali padła kandydatura Pana 
Jarosława Fiszera, który zgodził się kandydować. Więcej Kandydatów nie zgłoszono.  Podczas głosowania 
jednogłośnie wybrano Pana Jarosława Fiszera na przewodniczącego zebrania.

2. Przewodniczący zebrania Pan Jarosław Fiszer  poprosił  o wybranie dwóch osób do komisji  skrutacyjnej. 

Przedstawiono dwie propozycje kandydatów do komisji skrutacyjnej: Pana Roberta Dudkiewicza i  Pana 
Wojciecha Kwiatkowskiego. 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  32  uprawnionych  członków 

Stowarzyszenia (lista obecności stanowi załącznik nr 1) oraz 7 nowych członków, którzy złożyli deklaracje w 
dniu 04.05.2013 .

4. Na protokólanta został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Rudzki.

5.  Przewodniczący  zebrania  Pan  Jarosław  Fiszer  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 okres od 2012.05.05. do 2013.05.04.

6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7) Głosowanie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8) Przedstawienie założeń uchwały Rady Gminy Powidz o gospodarce odpadami.

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

7. Przewodniczący przedstawił obecnych na zebraniu gości: sołtys wsi Wylatkowo Pani Hanna Szymańska i 

Pan Władysław Wełnic wiceprzewodniczący Rady Gminy Powidz.

8. Sprawozdanie Zarządu za okres od 05 maja 2012 r. do dnia 05 maja 2013 r. przedstawił wiceprezes Pan Jan 

Jaroszczyk. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

9. Sprawozdanie komisji  rewizyjnej  za okres  od 05 maja 2011 r.  do dnia 04  maja 2013 r.  przedstawił  Pan 

Grzegorz Rudzki. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

10. 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.

11. 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.

12. Przedstawienie założeń uchwały Rady Gminy Powidz o gospodarce odpadami

W dniu 01 lipca 2013 zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami w gminach. Gmina 
Powidz zobligowana zapisami nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach poczyniła kroki, 
które umożliwią realizowanie zapisów ustawy. Rada Gminy Powidz podjęła szereg uchwał, które regulują 
obszary wyznaczone ustawą. Do najważniejszych należą: Uchwała nr XXIX/175/13 w sprawie regulaminu 
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Powidz,  XXVII/154/12  w  sprawie  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od  nieruchomości  niezamieszkałych  i  inne  dotycz 
Przedstawienie  założeń  uchwały  Rady  Gminy  Powidz  o  gospodarce  odpadami  oraz  inne  dotyczące 
szczegółowych  ustaleń,  obejmujące  głównie  stałych  mieszkańców  gminy.  Sprawą  która  najbardziej 
bulwersuje działkowiczów jest ujęty w w/w dokumentach okres pobierania opłaty za zagospodarowanie 
odpadów,  który  został  ustalony  na  7  miesięcy  tj.  od  miesiąca  kwietnia  do  października.  Większość  z 
działkowiczów korzysta ze swoich domków w miesiącach od czerwca do sierpnia, a niewielki procent od 
maja do września.  Tylko  w tym okresie  (4  miesięcznym) można mówić o potrzebie zagospodarowania 
odpadów wśród  nieruchomości  działkowych.  Zarząd  Stowarzyszenia  w dniu  19  kwietnia  w tej  sprawie 
spotkał się z Wójtem Gminy Powidz. Opuszczając spotkanie mieliśmy świadomość, że każdy działkowicz 
będzie mogł zadeklarować przez ile miesięcy będzie korzystał z gminnego systemu zagospodarowania 
odpadów. Jednakże po tygodniu otrzymaliśmy z Gminy informację, że system poboru opłat od niestałych 
mieszkańców jest sztywny i ma obowiązywać zgodnie z uchwałą. 

Zarząd podjął decyzję  o zaskarżeniu Uchwał Rady Gminy – w pierwszej  kolejności  skierowane zostanie 
pismo do Rady Gminy jako organy, który podjął uchwałę, a w przypadku odmowy zmiany przepisu ma 
zamiar zaskarżyć Uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
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13. Wolne głosy i dyskusja 

Pani Hanna Szymańska sołtys wsi Wylatkowo i Pan Władysław Wełnic (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) 
przedstawili  plany inwestycyjne na najbliższy  okres.  Jest  przeprowadzany remont świetlicy.  W 2013 roku 
planuje się budowę boiska do siatkówki, planuje się zwiększyć oświetlenie wsi o cztery lampy. Nie udało się 
wybudować  ścieżki  rowerowej   z  sioła  Słoszewo  do  Wylatkowa.  Kanalizacja  wsi  Wylatkowo  nie  jest 
uwzględniona w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe dwa lata.

W dyskusji  poruszano sprawy oświetlenia dróg, utwardzenia końcówki drogi na odcinku od kościoła do 
tablicy Wylatkowo (wyjazd w kierunku Skorzęcina), rozwiązanie dojazdu na plaże, mycie samochodów nad 
jeziorem, zwiększenie liczby patroli policyjnych w soboty i niedziele w miesiącach letnich, wyremontowanie 
kładki na ścieżce rowerowej do Skorzęcina.

Dla zarządu został zgłoszony problem doprowadzenia do korzystnych rozwiązań sprawy odpadów.

14. Zakończenie

Przewodniczący  Zebrania  zamknął  obrady  Walnego  Zgromadzenia  Stowarzyszenia  Właścicieli 
Nieruchomości we wsi Wylatkowo.

Podpisy:

………………………………. …………………………….

Jarosław Fiszer             Andrzej Rudzki

Przewodniczący zebrania protokolant
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