PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Stare Kurowo, 2 lutego 2011 r.

1.

Otwarcie posiedzenia, przywitanie.

2.

Stwierdzenie quorum.

3.

Przyjęcie porządku obrad.

4.

Przyjęcie rezygnacji Gminy Inowrocław z członkostwa w Stowarzyszeniu.

5.

Podsumowanie projektu „Rozbudowa Strategii ZMiGN” ( 2009- 2010 ) – Lider projektu
Wiesława M. Krupińska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.

6.

Zapobieganie powodziom i ograniczanie ich skutków w gminach nadnoteckich w kontekście
wdrażania Dyrektywy Powodziowej.

7.

Sprawy związane z organizacją tegorocznych rejsów FLIS NOTECKI, PĘTLA
WIELKOPOLSKA 2011 ( do decyzji kwestia współfinansowania przez Związek opłat za
śluzy; informacja o zmianie postoju na trasie Flisu w gminie Drawsko ).

8.

Przedstawienie propozycji planu zadań do realizacji w ramach budżetu Związku na rok 2011.

9.

Organizacja XX Walnego Zebrania Członków Związku.

10. Dyskusja i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

Ad. 1 i 2.
Prezes Związku- Franciszek Strugała otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych
i podziękował Wójtowi Starego Kurowa- Wiesławowi Własakowi za zorganizowanie obrad.
Następnie głos został oddany gospodarzowi spotkania, po czym rozpoczęły się właściwe obrady.
Stwierdzone zostało quorum- Zarząd obradował w 4. osobowym składzie ( delegata
gminy Santok reprezentował zastępca wójta - Józef Kowalicki, delegata miasta i gminy Nakło
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nad Notecią reprezentował inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznychRodryk Szamlewski ). Gościnnie w spotkaniu uczestniczyła Lider projektu „Rozbudowa Strategii
ZMiGN”- Wiesława M. Krupińska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie.
W tym samym czasie swoje obrady rozpoczęła Komisja Rewizyjna, obecni byli:
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku- Zbigniew Stochaj (delegat miasta i gminy
Wieleń), członek Komisji Rewizyjnej- Wiesław Własak (delegat gminy Stare Kurowo) oraz
Główna Księgowa Związku- Jolanta Maślanka.
Listy obecności z ww. posiedzeń ( zał. nr 1 ).
Ad. 3.
Prezes Związku- Franciszek Strugała odczytał proponowany porządek obrad i poprosił
o uwagi lub zgłaszanie propozycji zmian. Zaproponowano wprowadzenie do porządku obrad
punktu dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu Związku w sprawie rezygnacji z członkostwa w
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, ponieważ na adres Biura Związku wpłynęła przedmiotowa
uchwała Rady Gminy Inowrocław.
Propozycję wprowadzenia punktu do porządku obrad przegłosowano (4 – „za”), również
w głosowaniu jednomyślnym został przyjęty porządek obrad wraz z punktem wprowadzonympodjęciem uchwały w w/w sprawie rezygnacji Gminy Inowrocław z członkostwa w
Stowarzyszeniu ( w kolejności – zaraz po przyjęciu porządku obrad, tj. w punkcie 4 ).
Ad. 4.
Dyrektor Biura odczytała uchwałę Rady Gminy Inowrocław w sprawie rezygnacji z
członkostwa w Stowarzyszeniu „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” w Nakle nad Notecią.
Zarząd przyjął rezygnację podejmując stosowną uchwałę w niniejszej sprawie ( zał. nr 2 ).
Prezes Związku dodał, że członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie ma możliwości
zatrzymania gminy, która nie chce dalszej współpracy. Dodał również, że temat przynależności
gmin do Związku widoczny jest w ich aktywności, co pokazane będzie w sprawozdaniu za
kadencję podczas zbliżającego się XX Walnego Zebrania Członków ( koniec I kwartału 2011 r.).
Generalnie na uwagę zasługuje fakt, że obecnie należą do naszego Stowarzyszenia gminy
zdeterminowane w dążeniu do współpracy i realizacji wspólnych celów, które przy stosunkowo
niedużych nakładach finansowych potrafią wykorzystać członkostwo w Związku Miast i Gmin
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Nadnoteckich dla realizacji wielu zadań stawianych na drodze do wielokierunkowego i
zrównoważonego rozwoju danej gminy- nadnoteckiej.
Dyrektor Biura zaproponowała, aby spróbować pozyskać do dalszej współpracy nowego członka
zwyczajnego ( kiedyś już proponowaną w rozmowach niewiążących- Kruszwicę ). Natomiast
Prezes Związku zwrócił uwagę, że celowe jest zaproszenie do ponownej współpracy - Łabiszyna.
Ad. 5.
W dalszej części obrad poproszono panią Wiesławę M. Krupińską- Lider Projektu
„Rozbudowa Strategii ZMiGN” o przedstawienie zaawansowania prac w projekcie. W pierwszej
kolejności pani Wiesława Krupińska podziękowała członkom Zarządu Związku za wsparcie
okazane w czasie choroby i rekonwalescencji, przeprosiła za niezamierzoną zwłokę w realizacji
projektu. Ponadto przekazała informację, że gotowa jest robocza wersja zrealizowanego
opracowania ( w sumie ok. 130 str. ). W ramach dyskusji uzgodniono tytuł opracowania,
ostatecznie tytuł uzupełnienia będzie taki sam jak tytuł opracowania macierzystego,
zrealizowanego przez PART S.A. w Warszawie, który decyzją Zarządu Związku poddano tzw.
rozbudowie w latach 2009- 2010. Propozycję przyjęto z uwagą taką, że należy przy tytule
rozbudowanego opracowania dodać – UZUPEŁNIENIE 2011. Natomiast zdaniem Lider Projektu
jednak należy dodać- UZUPEŁNIENIE – 2010 ( uwagę zgłosiła telefonicznie po obradach ).
Wracając do dalszej dyskusji podczas obrad zwrócono też uwagę na konieczność ujęcia w
opracowaniu dotyczącym rozbudowy, oprócz członków zwyczajnych przyjętych w ostatnich
latach, również czł. wspierających i honorowego. Lider projektu przyjęła uwagę i jednocześnie
zaproponowała, aby ten opis przygotowała w imieniu pozostałych członków Dyrektor Biura,
ponieważ członkowie wspierający i honorowy nie udzielili pisemnych odpowiedzi na
wcześniejsze pisma. Opis ten zostanie zawarty w odrębnym rozdziale. Prezes Związku dodał, że
działalność członków wpierających i honorowego stanowi istotne uzupełnienie działań
realizowanych przez Związek i należy ją podkreślić w naszym opracowaniu. Zarząd zapytano
również o ewentualne ujęcie w opracowaniu miasta i gminy Szamocin, który uczestniczył tylko
w początkowej fazie realizacji projektu. W tej kwestii Zarząd zdecydował o pominięciu w/w
gminy z uwagi na wcześniejszą jej rezygnację z członkostwa.
W ramach podsumowania dyskusji Lider Projektu poinformowała, że oprócz wspólnego
produktu dla gmin rozwijanego w oparciu o Noteć, znalazły się po dwa gotowe produkty
turystyczne ( wybrane ) jako charakterystyczne dla każdej z gmin, ujęte w opracowaniu
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rozbudowy. Prezes- Franciszek Strugała wniósł uwagę, aby wykreowane produkty zostały
ustalone z gminami członkowskimi- winno to zostać potwierdzone w formie pisemnej akceptacji
przez burmistrza lub wójta gminy, biorącej bezpośredni udział w projekcie. Wykreowane
produkty wraz z opisami dotyczącymi poszczególnych gmin powinny zostać rozesłane do gmin
celem uzyskania stosownych akceptacji. Opracowania dla gmin przekazane zostaną przez
Wiesławę M. Krupińską w terminie najpóźniej do 22 lutego br. (do Biura Związku) i dalej przez
Biuro rozesłane w wersji elektronicznej do gmin z prośbą o możliwie szybką akceptację, bądź
zgłoszenie uwag. Konsultacje winny trwać nie dłużej niż 5- 7 dni (roboczych), brak wniesienia
uwag przez gminy w określonym terminie będzie uważany za akceptację przesłanych
materiałów- bez uwag.
Ustalono również, że pani Lider w oparciu o posiadane materiały z odbytego „audytu
turystycznego” przedstawi jak sama zaproponowała - plan działań promocyjno- marketingowych
wspólny dla całego Związku ( dodatkowy rozdział ).
Lider Projektu zwróciła się z prośbą o umożliwienie przedłużenia terminu przedstawienia
końcowego opracowania- do końca lutego br. Propozycja została zaakceptowana przez Zarząd.
Zrealizowane opracowanie i podsumowanie projektu pani Lider będzie prezentować na forum
podczas obrad XX Walnego Zebrania Członków Związku, jednak o skompletowanie materiałów
dla gmin poproszono Biuro. Ustalona została forma przekazania ostatecznej wersji opracowania
dla gmin biorących udział w opracowaniu, tj. po 1 egz. wydrukowanym i zbindowanym oraz w
wersji elektronicznej na płycie CD- dla każdej z gmin uczestniczących w projekcie.
Ad. 6.
Z uwagi na trwające obrady Komisji Rewizyjnej, której przewodniczący został
poproszony o przedstawienie zagadnienia związanego z zapobieganiem powodziom i
ograniczaniem ich skutków w gminach nadnoteckich (w kontekście wdrażania Dyrektywy
Powodziowej), zdecydowano żeby przejść do kolejnego punktu obrad.
Powyższe zagadnienie przybliżyła Dyrektor Biura- Hanna Forbrich. Zebrani otrzymali
harmonogramy rejsów z uwzględnieniem zmian- w projekcie harmonogramu „Flis Notecki
2011” wyniknęła zmiana z konieczności uwzględnienia dłuższego niż pierwotnie zakładano
postoju w Drawsku, gdzie budowana jest przystań wodna. Zamiast dłuższego postoju w Wieleniu
będzie postój w Drawsku. Ponadto w harmonogramie rejsu „Pętla Wielkopolska 2011”
wprowadzono zapisy dotyczące planowanego oddania do użytku przystani wodnych w Drawsku
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(10.07.2011 r.) i Czarnkowie (11.07.2011r.). Plany w/w rejsów (zał. nr 3 ) zostaną opublikowane
na www.rzekanotec.pl oraz na stronach gmin członkowskich w aktualnościach.
Poinformowano, że na prośbę kpt. G. Nadolnego Związek zamierza wystąpić do
Marszałka Senatu prof. Marka Ziółkowskiego o objęcie patronatu honorowego nad Flisem, jak
również o patronat Marszałków Województw ( kujawsko- pomorskiego, wielkopolskiego,
lubuskiego).
Dyrektor Biura odczytała także pismo złożone na Zarząd przez pana Wojciecha Skórę w
imieniu Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w sprawie dofinansowania przez Związek
kosztów śluzowania podczas rejsu „Pętla Wielkopolska 2011” lub zwrócenia się do RZGW z
wnioskiem w sprawie zwolnienia lub udzielenia zniżki w kosztach śluzowania. Koszty te mają
bezpośredni wpływ na wysokość wpisowego dla uczestników rejsu, a ich obniżenie dzięki
wsparciu Związku może przyczynić się do większej frekwencji- zdaniem wnioskodawcy. W
kwestii wysokości kosztów do tej pory ponoszonych na śluzowanie podczas Flisu poproszono
panią księgową o dane- było to ok. 1,5- 2 tys. zł. i mniej w ciągu roku ( oprócz roku 2010, w
którym Flis się nie odbył ).
Członek Zarządu- Andrzej Wiśniewski stwierdził, że nie jest najlepszym rozwiązaniem
płacenie przez Związek za całe śluzowanie w sytuacji kiedy chodzi o 35 śluz (rejs W. Skóry), a
jednostek pływających ma być szacunkowo 25- 30. Tym bardziej, że nie znamy treści
analogicznego w tej sprawie wniosku kol. Grzegorza Nadolnego, który od początku
organizowanych Flisów korzysta z dofinansowania za śluzowanie. Do tej pory były to jednak
niższe kwoty, bo za kilkanaście jednostek. Ostatecznie ustalono, że sprawa ewentualnego
dofinansowania do kosztów śluzowania oraz szczegóły organizacji postoju w gminach omówione
zostaną podczas najbliższych obrad Walnego Zebrania, które przyjmie plan działania i budżet na
2011r. Konieczne jest zaproszenie do dyskusji komandorów obu w/w rejsów i wypracowanie
konsensusu.
Delegat gminy Santok- Józef Kowalicki przedstawił planowane działania promocyjne,
które przygotowywane są w gminie z okazji 10- lecia Stowarzyszenia Wodniaków Gorzowskich
„Kuna.” Święto wodniaków połączone będzie z Flisem Noteckim, który w Gorzowie Wlkp.
gościć będzie 3 czerwca br. ( przewiduje się udział ok. 25- 30 jednostek pływających). Prezes
Związku- Franciszek Strugała wyraził nadzieję, że w trakcie oddania do użytku przystani w
Drawsku i Czarnkowie będzie liczny udział jednostek pływających. Liczy też na udział
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kajakarzy, gdyż w pierwszym sezonie to głównie oni będą korzystali ze szlaku wodnego, a udział
większych jednostek powinien zwiększać się z każdym kolejnym sezonem funkcjonowania
przystani. Prezes poinformował, że na wyposażeniu przystani w Czarnkowie będzie kilkanaście
kajaków.
Ponadto z informacji od Starosty Nakielskiego wiadomo, że w listopadzie br. zostanie
oddana do użytku kolejna przystań na szlaku- w Nakle nad Notecią, gdzie realizowany jest
obecnie basen portowy i zagospodarowanie nabrzeża. Ponadto zostanie wybudowana przystań w
Ujściu, a zakres prac obejmuje oprócz przystani także zagospodarowanie bulwaru nad Notecią.
Wszystkie projekty realizowane w gminach przyczynią się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej.
Dyrektor Biura przedstawiła zebranym możliwości pozyskania środków zewnętrznych na
realizację tzw. „małych projektów” i podstawowe zagospodarowanie nabrzeży. Przykład budowa przystanku wodnego we Wrzeszczynie (dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu
„Wielkopolska Odnowa Wsi”) oraz budowa pomostów pływających w Białej, gm. Wieleń
(dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007- 2013). Celowe jest inspirowanie samorządów
gminnych do realizacji tego typu inwestycji na swoim terenie.
Ad. 7 i 8.
W kolejnym punkcie przystąpiono do omówienia spraw organizacyjnych XX Walnego
Zebrania Członków Związku. Przedstawiona została propozycja planu pracy do realizacji i
budżetu na rok 2011. Dyrektor Biura zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie planu
działania Związku na rok 2011, która poddana zostanie pod głosowanie podczas najbliższego
Walnego Zebrania Członków. W przedstawionym projekcie uchwały zaproponowano, aby
dopisać w pkt 1 wyrażenie „i WPW,” ponieważ Związek działa na obu szlakach wodnych. Po
wprowadzonej zmianie pkt 1 projektu uchwały będzie brzmiał: „Stymulowanie rozwoju
społeczno- gospodarczego obszarów nadnoteckich położonych wzdłuż polskiego odcinka
śródlądowej drogi wodnej E70 i „WPW,” celem podnoszenia znaczenia śródlądowych dróg
wodnych dla turystycznego rozwoju regionów.” Ponadto pan Józef Kowalicki zaproponował, aby
dopisać w planie działania zadanie- współpraca ze stowarzyszeniami wodniackimi. Pozostałe
zadania ujęte w projekcie uchwały zostały zaakceptowane. Odpowiednio do zadań ujętych w
planie przygotowany został również projekt budżetu na rok 2011 (zał. nr 4- projekty uchwały ).
XX Walne Zebrania Członków Związku odbędzie się w gminie Santok, wolę organizacji
wyraził w imieniu samorządu z- ca wójta Józef Kowalicki. Będzie to drugie Walne Zebranie
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organizowane w tej gminie, poprzednie odbyło się 8- 9 czerwca 2004 r. Wstępnie termin obrad
ustalono na 17 lub 24 marca 2011 r. Prezes Związku zaproponował, aby zaprosić na obrady
przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, który mógłby przybliżyć
Członkom Związku tematykę zawartą w opracowaniu pt.: „Koncepcja programowo-przestrzenna
rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra,
Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana
droga wodna E 70 na terenie Polski).” Prezes dodał, że realizacja naszych projektów w
województwach wielkopolskim i kujawsko- pomorskim była w znacznej mierze możliwa dzięki
wpisaniu projektów związanych z turystyką wodną do regionalnych programów operacyjnych.
Niestety zapisy takie nie znalazły się w regionalnym programie operacyjnym województwa
lubuskiego, stąd też trudniej tym gminom zrealizować podobne projekty.
Biuro Związku zostało zobligowane do pomocy w organizacji najbliższego Walnego
Zebrania, które będzie sprawozdawczo- wyborczym i przygotowania wspólnie z gospodarzami
listy gości.
Ad. 9.
W tym punkcie obrad Zbigniew Stochaj- delegat miasta i gminy Wieleń przedstawił
zagadnienie związane z zapobieganiem powodziom i ograniczaniem ich skutków w gminach
nadnoteckich w kontekście wdrażania Dyrektywy Powodziowej. Swoje wystąpienie nakierował
na praktyczne aspekty zapobiegania powodziom oraz organizacji akcji przeciwpowodziowej.
Wieleń w grudniu 2010 r. doświadczył jak groźna może być Noteć. W wyniku powstałego zatoru
lodowego spiętrzona została woda w kanale Starej Noteci przepływającej przez centrum miasta
Wieleń. Przekroczone zostały stany alarmowe, a woda podtopiła piwnice budynków i zagrażała
budynkom mieszkalnym i gospodarczym w Wieleniu, Jaryniu, Nowych Dworach. Konieczne
było powołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W akcji przeciwpowodziowej
brało udział ponad stu strażaków. Do umocnienia wałów zużyto 750 ton żwiru, 25 tys. worków.
Strażakom biorącym udział w kilkudniowej akcji wydano ponad 700 posiłków. Alarm
przeciwpowodziowy z uwagi na wysoki stan wód jest w dalszym ciągu utrzymywany. Sprawne
przeprowadzenie akcji było możliwe dzięki doświadczeniu strażaków. Wystąpienie Zbigniewa
Stochaja

udokumentowane

zostało

materiałem fotograficznym

i

filmowym

z

akcji.

Niebezpieczeństwo powodzi dotyczy wszystkich członków Związku, wysoki stan wód odczuli
również mieszkańcy innych gmin, w tym obecnych na sali przedstawicieli Stare Kurowo i
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Zwierzyn. Członkowie Zarządu podziękowali Zbigniewowi Stochajowi za podzielenie się
praktycznymi radami.
Ad. 10.
W trakcie dyskusji Prezes Związku poinformował, że 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 został
niedawno rozpatrzony pozytywnie, podpisano umowę o dofinansowanie i obie gminy przystąpią
wkrótce do realizacji projektu promocyjnego o wartości 1,5 mln zł. Realizacja projektu przyczyni
się do promocji całego szlaku noteckiego, planowany jest wspólny udział na Targach w Berlinie,
dlatego nie będzie Walnego Zebrania w terminie do 10 marca br. ( będzie to druga połowa m-ca).
Przy okazji wolnych wniosków poinformowano zebranych o udziale Związku w
I Powiatowym Konkursie Fotograficznym im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą
a Notecią.” Zgodnie z decyzją podjętą podczas poprzednich obrad Zarządu Związek ufundował
jedną z nagród rzeczowych w konkursie. W uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, które odbyło
się 10 grudnia 2010 r. w M- GOK w Krzyżu Wlkp. wzięła udział Dyrektor Biura.
Prezes Związku podkreślił, że pokazywanie działań Związku jest bardzo ważne, nie musi
to być udział związany z ponoszeniem przez Związek kosztów, czasem wystarczy sama
obecność, przedstawienie tematycznej prezentacji, referatu- tak by działania Związku były
przynajmniej akcentowane. Dyrektor Biura zaapelowała do członków Zarządu o reprezentowanie
Związku w konferencjach, warsztatach, innych spotkaniach branżowych.
Przewodniczący Zebrania podziękował obecnym za udział w obradach Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODPISY:

PREZES ZWIĄZKU- / - / Franciszek Strugała

SEKRETARZ - / - / Hanna Forbrich
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