
W dniu 13 lipca 2012 odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z Panem Ryszardem 
Grześkowiakiem – Wójtem Gminy Powidz. Dodatkowo w spotkaniu udział wzięli 
zaproszeni pracownicy Urzędu, Pani Hanna Szymańska Sołtys wsi Wylatkowo oraz Pan 
Władysław Wełnic – wice Przewodniczący Rady Gminy Powidz.  

Celem spotkania było omówienie wniosków jakie zostały zgłoszone podczas Walnego 
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we Wsi Wylatkowo w 
dniu 5 maja 2012. 

Szczegółowo dyskutowano nad następującymi zagadnieniami: 

- omówiono różnice stawek opłat podatku od nieruchomości i za dostawę wody dla stałych 
mieszkańców miejscowości i właścicieli domów letniskowych. Odpowiedz Urzędu w 
załączniku. 

- w sprawie poprawy oświetlenia wsi – ustalono, że na terenie Wylatkowa do końca roku 
zostaną zainstalowane 4 dodatkowe latarnie. 

- omawiano problem utwardzenia drogi gruntowej od kaplicy we wsi Wylatkowo w stronę 
Skorzęcina. Ustalono, ze jest to droga powiatowa i stosowny wniosek należy złożyć w 
Urzędzie Powiatowym w Słupcy. 

- uzgodniono, że w najbliższych dniach we współpracy z Panią Sołtys zostaną ustalone 
odcinki dróg gminnych do naprawy i utwardzenia. 

- wyjaśniono, że demontaż i utylizacja pokryć dachowych z eternitu, po złożeniu stosownego 
wniosku, odbywa się w całości na koszt Urzędu Gminy. 

- problem kontenera na śmieci, wyjaśniono, że każdy właściciel nieruchomości –zgodnie z 
prawem - ma obowiązek zawarcia umowy na wywóz śmieci z jedną z firm obsługujących 
miejscowość. Nie ma więc konieczności zamawiania i opłacania dodatkowego pojemnika na 
śmieci. Dodatkowo byłoby to nieuczciwe wobec osób, które takie umowy zawarły i tych, 
którzy od nich się uchylają. 

- postulowano zorganizowanie placu zabaw dla dzieci. Okazuje się , że podobny projekt 
został zgłoszony w ramach finansowania przez Urząd Marszałkowski i UE obecnie Urząd 
Gminy oczekuje na akceptację finansową swego wniosku. 

- proponowaną lokalizację boisk do siatkówki w pobliżu kąpielisk uznano za właściwy dla 
inicjatyw społecznych. 

- ustalono, że Urząd Gminy w Powidzu nie przewiduje w tym roku budowy systemu 
monitoringu i instalacji kamer TV. 

- uzgodniono współpracę Urzędu Gminy, Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we Wsi 
Wylatkowo i Samorządu z Policją w sprawie zakazu wjazdu pojazdów samochodowych, 
biwakowania i palenia ognia w pobliżu kąpielisk. Z powodu braku pola namiotowego w 
Wylatkowie rozbijanie namiotów jest możliwe wyłącznie na terenach prywatnych. 
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