Prace Związku
Protokół posiedzenia Zarządu Związku 08_07_2010 r. Czarnków (14 Lipca 2010)

PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Czarnków, 8 lipca 2010 r.
1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Partnerstwo w projekcie miasta Czarnków- „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolskiej- budowa przystani w Czarnkowie” ( WRPO na lata
2007- 2013 ).
5. Partnerstwo w projekcie gminy Drawsko- „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolskiej- budowa przystani w Drawsku” ( WRPO na lata 20072013 ).
6. Konsultacje społeczne w projekcie „Rozbudowa Strategii ZMiGN.”
7. Prezentacja strony internetowej www.rzekanotec.pl po modernizacji szaty graficznej i zmianie systemu cms_admin.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.
Ad. 1 i 2.
Otwarcia posiedzenia Zarządu Związku dokonał Prezes- Franciszek Strugała, który pełnił jednocześnie rolę gospodarza spotkania.
Przewodniczący Zebrania po powitaniu gości stwierdził quorum. Funkcję Sekretarza pełniła Dyrektor Biura- Hanna Forbrich. Zarząd
obradował w pełnym składzie osobowym (obecnych 6.delegatów, w tym 1 upoważniony Andrzej Krupiński, który reprezentował delegata
miasta i gminy Nakło nad Notecią ).
Ponadto w obradach uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Zbigniew Stochaj Burmistrz Wielenia oraz pracownicy UM Czarnków i
Wieleń- Marcin Waśko, Grzegorz Wójcik, Radosław Janecki.
Lista obecności ( Zał. nr 1 ).
Ad. 3.
Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany porządek obrad i poprosił o ewentualne uwagi lub zgłaszanie propozycji zmian.
Jednocześnie poinformował zebranych, że na wniosek Burmistrza Wielenia- Zbigniewa Stochaja wprowadza się dodatkowy punkt obrad w
sprawie zaopiniowania propozycji projektu kluczowego „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową
oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu.” Przewodniczący Zebrania zaproponował, żeby obrady rozpocząć od zaopiniowania
zgłoszonej propozycji. Innych uwag i wniosków nie było. Porządek obrad został przyjęty (6 – „za”), z wprowadzonym jako pierwszym pod
obrady punktem dotyczącym zaopiniowania przez Zarząd Związku propozycji projektu kluczowego pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości
Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu.”
Ad. 3.1.
Pismo kierowane na ręce Prezesa Związku w sprawie zaopiniowania propozycji projektu kluczowego zostało odczytane przez Dyrektor BiuraHannę Forbrich. Dodatkowych informacji na temat projektu udzielił zebranym Burmistrz Wielenia- Zbigniew Stochaj. Przewodniczący
Zebrania podkreślił, że proponowane do realizacji przedsięwzięcie przyczyni się do ochrony wód Noteci, co jest jednym z celów działania
Związku. W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie podjęto uchwałę, w której pozytywnie opiniuje się propozycję ww. projektu
kluczowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007- 2013. Członkom Zarządu Związku przedstawiono opinię
do projektu, którego głównym zamierzeniem poprzez realizację planowanej inwestycji jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki
wodno- ściekowej na terenie miejscowości Wieleń. ( Zał. nr 2- uchwała ).
Upoważniono Dyrektor Biura do formalnego zgłoszenia ( elektronicznego ) uwagi i opinii do przedstawionego projektu, przewidzianego do
realizacji w ramach Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” jako projektu kluczowego.
Ad. 4 i 5
W kolejnym punkcie obrad przedstawiony został temat związany z partnerstwem Związku w projektach realizowanych przez gminy
członkowskie: „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolskiej- budowa przystani w Czarnkowie” oraz „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolskiejbudowa przystani w Drawsku.” Działania Związku jako Partnera obejmują promocję obu projektów. Wstępnie planowano, że ze środków
zabezpieczonych w tegorocznym budżecie Związku na realizację zadania sfinansowane zostaną koszty organizacji międzynarodowej
konferencji, która miała odbyć się podczas jubileuszowego Flisu Noteckiego. Z uwagi jednak na sytuację powodziową „Flis Notecki 2010”
został odwołany, a tym samym planowana konferencja nie doszła do skutku.
W trakcie dyskusji zdecydowano, że środki z budżetu Związku na promocję projektów uruchomione zostaną w roku 2011. Przeznaczone
będą na wykonanie banerów i folderu promującego projekt, organizację rejsu promocyjnego lub spływu kajakowego. Imprezy te będą
towarzyszyć otwarciu budowanych obecnie przystani. Szczegóły zostaną ustalone podczas spotkań roboczych między Partnerami, biorącymi
bezpośredni udział w realizacji projektów. Planuje się, że promocja projektów Miasta Czarnków i Gminy Drawsko będzie realizowana
równolegle. W trakcie dyskusji ustalono, że najlepszym terminem na organizację działań promocyjnych związanych z rejsem lub spływem
kajakowym, obejmującym odcinki na całym szlaku noteckim będzie pierwsza połowa czerwca 2011 r.
Pan Marek Tchórzka- Wójt Gminy Drawsko poinformował zebranych, że na stronie internetowej gminy umieszczane są informacje o
bieżącym postępie prac przy budowie przystani w Drawsku.
Pan Grzegorz Wójcik- przedstawiciel Urzędu Miasta Czarnków ds. promocji i rozwoju zaprezentował publikowane informacje o projekcie
budowy przystani w Czarnkowie na stronie www.czarnkow.pl, w tym filmy z realizacji robót pogłębiarskich wykonanych w basenie
portowym.
W dyskusji pojawiły się głosy, że promocja obu projektów musi być zgodna z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007- 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji.” Przedstawiono również
umieszczoną na stronie www.rzekanotec.pl informację dotyczącą możliwości oddania głosów na projekt budowy przystani realizowanej w
Czarnkowie w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - „Gwiazdy Wielkopolskie.” Udział
gminy w konkursie jest przykładem nieodpłatnej promocji projektu.
Przewodniczący Zebrania poinformował, że ponadto Gmina Drawsko oraz Miasto Czarnków złożyły wspólny wniosek o dofinansowanie
projektu promocyjnego pn. „Statkiem na Euro 2012” w ramach WRPO na lata 2007- 2013 Działanie 6.1 Schemat II. Wniosek obecnie jest
na etapie oceny formalnej.
Pan Stanisław Chudzik- Wójt Gminy Santok stwierdził, że w czasie otwarcia przystani w Drawsku i Czarnkowie na wodzie powinny być
jednostki pływające. Należy rozważyć organizację przyszłorocznego Flisu w takim terminie, by jednostki uczestniczące we Flisie brały
również udział w uroczystym otwarciu obu przystani.
Na wrześniowe obrady Zarządu Związku ustalono, żeby koniecznie zaprosić przedstawicieli Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B.
Romanowskiego w Nakle nad Notecią- dyrektora Rafała Woźniaka i kapitana Grzegorza Nadolnego.
Uznano także, że ciekawą propozycją może być spływ kajakowy. Okolice Santoka często odwiedzane są przez duże grupy kajakarzy i
możliwe byłoby zaproponowanie zorganizowania spływu na terenie Drawska i Czarnkowa w dniach, w których otwierane będą przystanie.
Im więcej będzie uczestników tym lepszy osiągnięty zostanie efekt promocyjny.
Pan Marek Tchórzka zaproponował rozważenie możliwości organizacji spływu kajakowego dla młodzieży z Gimnazjum Ziemi Nadnoteckiej w
Drawsku. Spływ może mieć charakter „sztafety” gdzie w każdym z etapów będą brali udział inni uczestnicy lub jeden zespół będzie
uczestniczył w spływie od początku do końca. Ważne jest również, by akcją promocyjną objąć wszystkich Członków Związku. Członkowie
Zarządu przychylili się do przedstawionej koncepcji promocji projektów realizowanych w partnerstwie ze Związkiem.
Uzupełnieniem informacji o realizacji zadań związanych z budową przystani była wypowiedź Pana Andrzeja Krupińskiego, który przedstawił
stan zaawansowania realizacji przystani w Nakle nad Notecią, gdzie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe wyłaniając wykonawcę robót
związanych z budową basenu portowego. Drugi etap robót- wykonanie budynków kubaturowych w obrębie przystani objęty jest kolejnym
postępowaniem przetargowym.
W podsumowaniu dyskusji dotyczącej promocji projektów budowy przystani Przewodniczący Zebrania stwierdził, że akcja promocyjna mieć
będzie charakter długofalowy, a jej kulminacja winna przypadać na termin otwarcia przystani. Szczegóły dotyczące tego jakie konkretnie
zostaną podjęte działania oraz dokładny ich harmonogram zostanie ustalony podczas spotkań roboczych przedstawicieli Gminy Drawsko,
Miasta Czarnków oraz Biura Związku. Pan Marcin Waśko- koordynator projektów unijnych Miasta Czarnków w uzupełnieniu
dotychczasowych wypowiedzi przedstawił szczegółowo plany promocyjne gminy w związku z projektem „Statkiem na EURO 2012,”
przygotowanym do realizacji w partnerstwie z gminą Drawsko.
Ad. 6.
Następnie przedstawiony został stan realizacji prac związanych z projektem „Rozbudowa Strategii ZMiGN.” Z uwagi na przyjęcie nowego
Członka Związku- Gminy Białe Błota konieczne stało się włączenie jej w realizowany projekt. Obecnie w Gminie Białe Błota trwa
ankietyzacja dzięki, której określony zostanie potencjał turystyczny obszaru. Na terenie Gminy Białe Błota w dniach 9 -10 sierpnia odbędzie
się audyt turystyczny przeprowadzony przez Lidera Projektu- Wiesławę Krupińską. Kolejnym etapem realizowanym już nie tylko w Gminie
Białe Błota, ale także w pozostałych gminach biorących udział w projekcie będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych. Zaplanowano,
że konsultacje społeczne dla Gminy Zwierzyn, Miasta i Gminy Ujście oraz Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. odbędą się 5 sierpnia w Krzyżu Wlkp.
Gmina Białe Błota natomiast będzie gospodarzem spotkania mającego na celu przeprowadzenie konsultacji społecznych dla Gminy Nowa
Wieś Wielka, Miasta i Gminy Pakość oraz Gminy Białe Błota. Termin konsultacji został ustalony na 16 sierpnia 2010 r.
Na wrześniowe obrady Zarządu Związku ustalono, żeby koniecznie zaprosić Lider Projektu „Rozbudowa Strategii ZMiGN”- Wiesławę
Krupińską.
Ad. 7 i 8
W kolejnym punkcie obrad omówione zostały zmiany wprowadzone w ramach modernizacji systemu zarządzania cms strony
www.rzekanotec.pl oraz nowa szata graficzna portalu. Zaprezentowano udoskonalenia związane z możliwością zamieszczenia i pobrania
folderu „Szlakiem Noteci,” system banerowy wraz z umieszczeniem bezpośrednich banerów do Regionalnych Programów Operacyjnych.
Poinformowano również zebranych, że na nowej stronie funkcjonują dotychczas wprowadzone treści oraz moduły językowe. Nową opcją
jest „kalendarz wydarzeń,” na którym wprowadzane są wydarzenia związane z działalnością Związku.
Delegat Gminy Zwierzyn- Andrzej Wiśniewski zgłosił kilka uwag, w tym dotyczącą wprowadzenia zmiany na stronie tak, aby protokoły z
pracy Związku, Zarządu oraz Walnych Zebrań były łatwiej dostępne, ułożone i publikowane chronologicznie od najnowszych „do góry.”
Zmiany na bieżąco wprowadza Biuro Związku.
Ad. 9.
W ostatnim punkcie obrad Dyrektor Biura poinformowała o odbywających się konsultacjach społecznych koncepcji programowoprzestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód- wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski,
Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany. Najbliższe spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach Forum Wodnego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego odbędzie się 19 lipca w Przysieku k/ Torunia. O wzięcie udziału w konsultacjach jako przedstawiciela
Związku poproszono Delegata Gminy Barcin- Michała Pęziaka.
Ponadto Dyrektor Biura przedstawiła wyniki Międzynarodowego Konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje EDEN 2010. „Dolina Noteci”destynacja zgłoszona przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich znalazła się w 10. najlepszych w kraju, zajmując dziewiąte miejsce.
Informacja o wynikach konkursu zamieszczona została na stronie internetowej Związku. Podkreślono tu również bardzo dobra współpracę
pomiędzy Związkiem, a Wielkopolską Organizacją Turystyczną w Poznaniu.
W materiałach pod obrady Członkom Zarządu przekazano również przygotowane przez Główną Księgową Jolantę Maślankę aktualne
rozliczenie finansowe. Uczestnikom obrad przekazano wydawnictwa promocyjne: „Kasztelania wieleńska. Studia z dziejów Wielenia i ziemi
wieleńskiej” oraz „Morena Czarnkowska. Przyrodnicza scena życia.”
Przewodniczący Zebrania podziękował obecnym za udział w obradach Zarządu oraz zaprosił chętnych na wyjazd plenerowy. Na placu
budowy przystani w Czarnkowie członkowie Zarządu mogli zapoznać się z bieżącym postępem prac budowlanych. Ponadto zwiedzano
kompleks basenowy w Czarnkowie oraz rynek miejski w trakcie rewitalizacji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
PODPISY:

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA- / - / Franciszek Strugała
SEKRETARZ ZEBRANIA- / - / Hanna Forbrich

