Prace Związku
Protokół z posiedzenia Zarządu Związku 24_09_2013 r. Barcin (20 Października 2013)
PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Barcin, 24 września 2013 r., godz.10.30
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rekomendacja Gminy Barcin do Tytułu „Odkrywca 2013”- Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w dziedzinie
turystyki. (Rekomendacja za inwestycję wykonaną na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko- Pomorskiej).
5. Rekomendacja Powiatu Nakielskiego do ogólnopolskiej X Nagrody Przyjaznego Brzegu za realizację projektu „Przystań wodna na rzece
Noteć w Nakle nad Notecią - I etap” oraz „Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią- etap
II” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013).
6. Partnerstwo wspierające w Projekcie „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”
(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007- 2013). Omówienie cyklu imprez promujących całą pętlę oraz planowanego
uczestnictwa w targach turystycznych.
7. Propozycja uszczegółowienia tematu dotyczącego planowanego wykreowania nowego produktu turystycznego gmin nadnoteckich
„Noteckie Smaki.”
8. Informacja z udziału w warsztatach pod hasłem „Rzeki dla regionów- czy stać nas na projekty cywilizacyjne ?” Bydgoszcz Wyspa Młyńska,
dnia 22.06.2013 r.
9. Informacja z udziału w konferencji założycielskiej- I Sejmik Żeglugi Śródlądowej, Elbląg 10-11.07.2013 r. „Raport otwarcia - Turystyka
wodna w Polsce: powrót na rzeki, kanały i akweny śródlądowe.”
10. Organizacja XXV Walnego Zebrania Członków ZMiGN ( I poł. grudnia 2013 r.).
11. Sprawy budżetowe.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.
Ad. 1-3)
W miejscu obrad delegatów przywitał Burmistrz Barcina Michał Pęziak. Gospodarz gminy zaproponował, aby właściwe obrady poprzedzone
zostały zwiedzaniem barcińskiej stanicy żeglarskiej „Neptun” wraz z promenadą i mostem garbatym- po jego modernizacji i przebudowie.
Przedstawiono zakres i koszty inwestycji zrealizowanych na górnej Noteci w Barcinie. Gmina Barcin jest ubiegłorocznym laureatem
ogólnopolskiej „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za wzbogacenie szlaku żeglarskiego na Noteci z dofinansowaniem Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013. Prezes Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Franciszek
Strugała podziękował burmistrzowi za możliwość zwiedzenia obiektów stanicy. Uczestnicy byli pod wrażeniem zastosowanych rozwiązań w
podejściu kompleksowym do zagospodarowania nabrzeży Noteci i jasno określonej przez samorząd wizji dalszego rozwoju turystyki w całej
gminie.
Zarząd obradował w 6-os. składzie. Lista obecności- (Zał. nr 1).
Obrady otworzył Prezes Zarządu Franciszek Strugała powitaniem i stwierdzeniem quorum. Porządek obrad został przedstawiony i przyjęty
bez uwag w głosowaniu 6 „za”. Protokołowała Dyrektor Biura Związku Hanna Forbrich.
W obradach uczestniczyli także Burmistrz Wielenia Zbigniew Stochaj ( Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku ) oraz przedstawiciele
gminy z ramienia gospodarza spotkania.
Ad. 4)
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich rekomendował Gminę Barcin do „Odkrywcy 2013” za inwestycję wykonaną na szlaku Wielkiej Pętli
Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko-Pomorskiej. Dyrektor Biura Związku przedstawiła rekomendację Zarządu Związku do wyróżnienia przez
Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w dziedzinie turystyki. Zaznaczono, że zgodnie z regulaminem rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi 4 października 2013 r. Burmistrz Barcina uszczegółowił omawianą kwestię ubiegania się o Tytuł „Odkrywca 2013” dodając, że gminy
nadnoteckie mogą kibicować również Gminie Pakość, która zgłosiła projekt pn. „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako
elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” (RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013).
Ad. 5)
W kolejnym punkcie obrad omówiono drugą rekomendację Zarządu, tym razem do ogólnopolskiej „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za
realizację przez Powiat Nakielski projektu pn. „Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - I etap” oraz „Budowa budynku
przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią- etap II” (Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013). Powiat Nakielski realizuje swoją inwestycję etapowo, ale głównie dlatego, że jest ona największą
inwestycją na szlaku noteckim, dofinansowaną ze środków unijnych- czytamy w uzasadnieniu rekomendacji. Usytuowanie przystani wodnej
w bliskim sąsiedztwie rynku miasta sprawia, że podobnie jak w przypadku „perełek” już oddanych na szlaku - Czarnkowa, Drawska, czy
Barcina (laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu”) także przystań nakielska może stać się wkrótce epicentrum najważniejszych wydarzeń.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że jeszcze w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej budowy przystani (oddawanej do użytku etapami)
organizowane były na niej duże imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Wspomniano tu m.in. koncerty gwiazd muzyki, otwarcia sezonu
turystycznego, czy szereg innych imprez sportowo- rekreacyjnych.
Delegaci 6 „za” opowiedzieli się za udzieleniem Powiatowi Nakielskiemu rekomendacji do Nagrody. Będzie to już dziesiąta, a zatem
jubileuszowa edycja konkursu. Rekomendacja uzupełniona o wersję elektroniczną i dokumentacją fotograficzną z całego procesu
prowadzenia inwestycji zostanie złożona w Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie. Upoważniona została Dyrektor Biura Związku do
prowadzenia tej sprawy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Targów „Wiatr i Woda” w Warszawie (I kw. 2014 r.). Laureaci
poprzednich edycji, podobnie jak Związek, mają prawo zgłaszać swoich kandydatów do „Nagrody Przyjaznego Brzegu.” Powiat Nakielski jest
organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią (członkostwo

honorowe).
V-ce Prezes Związku Sławomir Napierała- Burmistrz Nakła nad Notecią poinformował przy okazji, że na przystani uruchomiony został już
punkt informacji turystycznej działający w strukturach Powiatu Nakielskiego. Są dalsze plany dotyczące realizacji mniejszych inwestycji na
terenie przylegającym do przystani i aktywizowania obszaru.
Rekomendacja przygotowana została w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Nakielskiego ( w wyniku głosowania została przyjęta
jednomyślnie ).
Ad. 6)
W kolejnym punkcie obrad przedstawiono bieżące zagadnienia związane z partnerstwem wspierającym Związku w Projekcie „Kompleksowa
promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 20072013). Projekt uzyskał wsparcie ze środków EFRR w ramach Działania 6.1 „Turystyka” Schemat II „Promocja i informacja turystyczna.”
Biuro Związku zwróciło się do Lidera Projektu o przekazanie przykładowych materiałów promocyjnych „WPW.” Prośba ta została rozpatrzona
pozytywnie. Członkowie Zarządu otrzymali przykładowe zestawy z przewodnikiem turystycznym, nawigacyjnym, ulotkami- składankami,
wydane w wersji polsko-, niemiecko- i angielsko-języcznej. Lider Projektu Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu stoi jednak na
stanowisku, aby tylko skromną pulę materiałów przekazywać partnerom, bowiem w przyjętym kierunku nieodpłatnej dystrybucji materiałów
bardziej chodzi o wyjście na zewnątrz (targi, wystawy, imprezy), niż kierowanie się do wewnątrz. Delegatów poinformowano o ustaleniach
podjętych podczas lipcowego spotkania Rady Programowej Projektu. Przekazano informację o imprezach plenerowych i stoisku
promocyjnym „WPW,” m.in. odbyło się „Święto Noteci” na czarnkowskiej marinie. Planowany jest jeszcze w br. udział w targach
turystycznych w Łodzi i Berlinie. Ponadto opracowywane są aplikacje na urządzenia mobilne w ramach systemu GPS-Wielkopolska wraz z
utworzeniem strony internetowej projektu.
Związek jest partnerem wspierającym w Projekcie prowadzonym przez WOT Poznań, ale oficjalnymi partnerami w projekcie są także nasze
gminy członkowskie: Gmina Miasta Czarnków, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski (woj.
wielkopolskie).
Ad. 7)
Podjęto dyskusję nt. planowanego wykreowania i rozwijania w niedalekiej przyszłości nowego produktu turystycznego gmin nadnoteckich
„Noteckie Smaki” (nazwa robocza). Dyrektor Biura usprawiedliwiła nieobecność (z powodu zbieżności terminów spotkań) zaproszonego na
dzisiejsze obrady w Barcinie specjalisty ds. turystyki dr Artura Kasprowicza. Prowadzone z nim były wstępne rozmowy nt. możliwości
rozwijania nowego produktu. Delegaci zapoznali się z tematycznym wyciągiem ze Strategii „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz
Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich” ( Uzupełnienie 2010 ). W strategii przyjęto już pewne rozwiązania i wskazówki w zakresie
charakterystycznych produktów „kulinarnych” poszczególnych gmin. Dopisano przy okazji propozycje dodatkowe do proponowanej listy
potraw (dań, produktów, imprez kulinarnych)- bliny, miody, czy chleby z ziarnami- zgłoszone przez delegatów z ramienia gmin.
W toku dalszej dyskusji, następnie w rozmowie tel. Skarbnik Zarządu- Marek Tchórzka (pomysłodawca nowego produktu gmin
nadnoteckich) ustalił z dr Arturem Kasprowiczem termin dla niego najbardziej dogodny na rychłe spotkanie robocze z przedstawicielami
Zarządu Związku. Ustalono, że w przedmiotowej sprawie odbędzie się dodatkowe spotkanie pod hasłem „Noteckie Smaki”- dnia 21
października br., godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka. Podczas spotkania z dr Arturem Kasprowiczem Związek będzie
reprezentowany przez Prezesa Zarządu- Franciszka Strugałę, Skarbnika- Marka Tchórzkę, Członka Zarządu- Wiesława Oskwarka, Dyrektor
Biura- Hannę Forbrich oraz pracownika ds. promocji i rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka Łukasza Michalika. Ma zostać podjęta wiążąca
decyzja w kwestii dalszych działań i współpracy w zakresie kreowania nowego produktu turystycznego „Noteckie Smaki” na zasadach
współpracy z dr Arturem Kasprowiczem. W pierwszej kolejności chodziło będzie o przedstawienie koncepcji rozwijania nowego produktu
„Noteckie Smaki,” przygotowanie prezentacji planowanych działań, celem przedstawienia projektu wszystkim członkom Związku podczas
najbliższego Walnego Zebrania Członków ZMiGN (pierwsza dekada grudnia 2013 r.). Pierwsze spotkanie robocze z dr Arturem
Kasprowiczem w Nowej Wsi Wielkiej ma na celu wypracowanie koncepcji działań w kierunku rozwijania nowego produktu „kulinarnego,” na
zlecenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Załącznik do protokołu stanowi wspomniany wyciąg ze strategii rozwoju turystycznego.
Dyrektor Biura podziękowała Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka za przyjęcie roli gospodarza planowanego spotkania z dr Arturem
Kasprowiczem (Zał. nr 2).
Ad. 8)
Kolejnym punktem obrad było złożenie informacji z udziału przedstawicieli Związku w warsztatach pod hasłem „Rzeki dla regionów- czy stać
nas na projekty cywilizacyjne ?” Warsztaty odbyły się w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej, dnia 22.06.2013 r. Rozważaniom poddano stan
obecny oraz perspektywy rozwoju dróg wodnych E70 i E40. Przyjęto stanowisko w sprawie aktywizacji rzeki Wisły. Spotkanie zakończyło się
rejsem do Solca Kujawskiego. Podczas rejsu kontynuowano warsztaty w trakcie, których zaprezentowano założenia budowy platformy
multimodalnej w województwie kujawsko-pomorskim. Przedstawiono także plany utworzenia Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych i
powstanie Kujawsko-Pomorskiego Klastra Wodnego. Franciszek Strugała zauważył, że Związek z założenia nie wstępuje do inicjatyw
klastrowych z uwagi na to, że klastry nastawione są na rozwój określonego regionu natomiast Związek działa ponadregionalnie na obszarze
trzech województw. Ewentualny udział Związku może polegać na wspieraniu działania powołanego klastra, ale bez formalnego członkostwa.
Podczas warsztatów na statku podpisano również porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
a Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią oraz pomiędzy UKW w Bydgoszczy i
Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Załącznik do protokołu stanowi przyjęte Stanowisko w sprawie aktywizacji
rzeki Wisły (Zał. nr 3).
Ad. 9)
Kolejnym tematem obrad w relacji Dyrektor Biura Związku była konferencja założycielska Sejmiku Żeglugi Śródlądowej, I Sejmik Żeglugi
Śródlądowej odbył się w dniach 10-11.07.2013 r. w Elblągu. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa WarmińskoMazurskiego. Sejmik prowadził dyr. Biura Regionalnego w Elblągu Jerzy Wcisła. Sejmik ma być platformą współpracy dla wszystkich
rozproszonych inicjatyw zmierzających do rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. W czasie dwudniowego spotkania odbyły się
debaty na temat dróg wodnych oraz turystyki wodnej. Ponadto podpisany został akt powołujący Sejmik Żeglugi Śródlądowej, a także List
intencyjny w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku
Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga). Ta droga wodna, również znajduje się w kręgu
zainteresowań Związku bowiem stanowi ona połączenie drogi wodnej E70 z drogami wodnymi Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy. Podczas
Sejmiku odbyły się także panele „Turystyka wodna w Polsce” i „Edukacja żeglarska.” Uczestnicy Sejmiku zobowiązali się złożyć u

organizatora tzw. „Raport otwarcia.” Dane zebrane od uczestników zostaną wydane we wspólnym kompendium pt. „Raport otwarcia Turystyka wodna w Polsce: powrót na rzeki, kanały i akweny śródlądowe.” Opracowanie stanowić ma punkt wyjścia do dalszych działań
podejmowanych przez Sejmik. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jest członkiem- założycielem Sejmiku Żeglugi Śródlądowej. Akt
założycielski podpisał Prezes Zarządu Franciszek Strugała. Wersja robocza raportu została przedstawiona delegatom w materiałach pod
obrady, proszono o udział w dyskusji. Ostateczny kształt raportu przygotowany zostanie do publikacji.
Ad. 10)
Kolejny punkt obrad poświęcono organizacji XXV Walnego Zebrania Członków Związku. Prezes Zarządu Franciszek Strugała zaproponował,
aby najbliższe obrady odbyły się w Wieleniu (woj. wielkopolskie). Obecny na posiedzeniu Zarządu Związku Burmistrz Wielenia Zbigniew
Stochaj wyraził zgodę, jednocześnie zapraszając serdecznie do Wielenia. Zauważono, że do tej pory samorząd gminny Wielenia nie był
gospodarzem obrad Walnego Zebrania, jednak odbywały się tu często posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Propozycja miejsca obrad
została przyjęta i data ustalona. XXV Walne Zebranie Członków Związku odbędzie się 10 grudnia 2013 r. (wtorek) o godz. 10.30 w Gminie
Wieleń. Propozycje do porządku obrad, program dnia i sprawy organizacyjne planowanego Walnego Zebrania zostaną przekazane za
pośrednictwem Biura Związku.
Ad. 11 - 12)
Omówiono bieżące sprawy związane z realizacją budżetu. W materiałach pod obrady przekazano delegatom rozliczenie przygotowane przez
Gł. Księgową Związku- Jolantę Maślankę wg stanu na dzień 20.09.2013 r. oraz symulację wydatków w podziale na zadania przyjęte w planie
pracy na rok 2013. Poinformowano o kosztach stałych ponoszonych przez Związek. Dyskusji poddano również wniosek złożony przez Miasto
i Gminę Nakło nad Notecią w sprawie współfinansowania przez Związek renowacji zniszczonej tablicy ( wykonanej w projekcie
„Oznakowania”). Ustalono jednak, że gmina zrealizuje prace remontowe w ramach własnego budżetu, podobnie jak czynią to pozostali
członkowie Związku. W razie konieczności aktualizacji piktogramów na tablicach zamontowanych na nabrzeżu Noteci dyr. biura dysponuje
kontaktem do wykonawcy tablic, firmy UTAL Poznań. Burmistrz Barcina poprosił o taki kontakt.
Następnie odczytano podziękowanie kierowane do Zarządu Związku w imieniu organizatorów Noteckiego Półmaratonu im. Józefa Nojiego
Pęckowo- Wieleń 2013. Związek po raz drugi był fundatorem Pucharu dla Najlepszej Rodziny Biegu oraz wspomagał organizatorówWieleńskie Stowarzyszenie Sportowe im. Józefa Nojiego w Wieleniu w oprawie medialnej tego wydarzenia. Ponadto przekazano w
materiałach pod obrady regulamin konkursu fotograficznego organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu
Wielkopolskim. W roku bieżącym odbywa się V edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą, a
Notecią.” Związek od kilku lat jest fundatorem jednej z głównych nagród popularnego w regionie konkursu.
Na zakończenie obrad Prezes Zarządu podziękował gospodarzom minionych obrad: Burmistrzowi Barcina Michałowi Pęziakowi oraz jego
zastępcy Sławomirowi Różańskiemu oraz za pomoc organizacyjną pracownikowi ds. promocji i rozwoju gminy Jarosławowi Drozdowskiemu i
Prezesowi Zarządu Klubu Żeglarskiego "Neptun" w Barcinie Krzysztofowi Pałka. Obrady sprawnie przebiegły na przystani żeglarskiej
„Neptun” w Barcinie, która jest kompleksowym obiektem na szlaku wodnym i zapewnia odpowiedni standard podróżującym turystom oraz
znakomicie służy mieszkańcom. Na tym protokół zakończono i podpisano.
PREZES ZARZĄDU /-/ Franciszek Strugała
PROTOKOLANT /-/ Hanna Forbrich

