Prace Związku
Protokół posiedzenia Zarządu Związku 23_09_2011 r. Nakło nad Notecią (5 Października 2011)
PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Nakło nad Notecią, 23 września 2011 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zgłoszenie kandydata Związku do Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty na okres kadencji 2011- 2015.
5. Podsumowanie udziału Związku w Projektach zrealizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007- 2013, na mocy zawartych Umów Partnerstwa:
5.1. „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Czarnkowie” – umowa z dnia
20.03.2009 r.
5.2. „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - Budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Drawsku” – umowa z dnia 06.11.2009
r.
6. Nominacja Zarządu do „Nagrody Przyjaznego Brzegu za rok 2011” dla Gminy Drawsko.
7. Rewitalizacja drogi wodnej Wisła - Odra w latach 2012- 2014 ( plan działań ).
8. Złożenie informacji z zaawansowania prac prowadzonych przez Powiat Nakielski w związku z budową przystani wodnej w Nakle nad
Notecią.
9. Złożenie informacji z zaawansowania prac prowadzonych przez Gminę Ujście w związku z budową przystani wodnej w Ujściu.
10. Organizacja XXI Walnego Zebrania Członków Związku ( II poł. grudnia 2011 r.).
11. Sprawy związane z realizacją budżetu Związku w roku 2011.
12. Opinia w sprawie propozycji rozszerzenia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w
Nakle nad Notecią.
13. Propozycja współpracy w zakresie wznowienia mapy „Wielka Pętla Wielkopolski” (aktualizacja opracowania z 2005 r.- oferta dr
Mirosława Słowińskiego).
14. Dyskusja i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.
Ad. 1-3)
Otwarcia posiedzenia Zarządu Związku dokonał Prezes Zarządu- Franciszek Strugała, który przywitał wszystkich przybyłych na obrady i
podziękował Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią- Sławomirowi Napierała za zorganizowanie obrad. Gospodarz omówił
najważniejsze inwestycje prowadzone w gminie. Następnie stwierdzone zostało quorum do podejmowania prawomocnych uchwał - Zarząd
obradował w 5. osobowym składzie. Protokołowała dyrektor Biura Związku- Hanna Forbrich. Lista obecności (Zał. nr 1).
Gościnnie uczestniczyli w obradach: Starosta Nakielski- Tadeusz Sobol, Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława
Romanowskiego w Nakle nad Notecią- Rafał Woźniak, właściciel Mariny Ląd- dr Mirosław Słowiński.
Porządek obrad został odczytany przez Prezesa Zarządu. Do porządku wprowadzony został dodatkowy punkt obrad – 12. dotyczący
wyrażenia opinii Zarządu w sprawie propozycji rozszerzenia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława
Romanowskiego w Nakle nad Notecią (zał.). Stosownie do wprowadzenia dodatkowego punktu obrad zmieniona została numeracja
kolejnych punktów w porządku obrad, który przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4)
W kolejnym punkcie zostało omówione zgłoszenie kandydata Związku do Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty na okres
kadencji 2011- 2015, działającej przy Dyrektorze RZGW w Poznaniu. Członkowie Zarządu zaopiniowali pozytywnie kandydaturę Prezesa
Związku. Zarząd poinformowano, że zgłoszenia dokonano w dniu 9 września 2011 r.
Ad. 5)
Udział Związku w projektach zrealizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, na mocy
zawartych Umów Partnerstwa przedstawiła dyrektor Biura- Hanna Forbrich. Związek był Partnerem w Projektach realizowanych przez Gminę
Drawsko i Gminę Miasta Czarnków, które uzyskały dofinansowanie w I i II naborze wniosków w ramach Działania 6.1 Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Podczas obrad Członkom Zarządu oraz zaproszonym gościom przekazano
przykładowe materiały wykonane w ramach promocji Projektów, opracowane zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata
2007- 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.
W ramach promocji projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w
Czarnkowie” wykonano: zestawy widokówek, banderki, smycze reklamowe, torby eko-, banery promocyjne. Promocja Projektu „Aktywizacja
Wielkiej Pętli Wielkopolski - Budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Drawsku” obejmowała wyposażenie przystani w łódź
wiosłową 4- osobową (oznakowaną). Ponadto wykonano banderki, smycze reklamowe, torby eko- i banery promocyjne. Materiały
dystrybuowane były podczas otwarcia przystani w Drawsku i Czarnkowie (10- 11 lipca 2011 r.).
Ponadto Związek był współorganizatorem XXXIII Ogólnopolskiego Rodzinnego Rejsu Żeglarsko- Motorowodnego PTTK „Pętla Wielkopolska
2011,” którego uczestnicy brali udział w otwarciu przystani w Drawsku i Czarnkowie. W rejsie brało udział ok. 20 jednostek pływających.
Związek poniósł koszty śluzowania jednostek na odcinku noteckim.
Ad. 6)
W kolejnym punkcie obrad przedstawiona została rekomendacja Zarządu Związku dla Gminy Drawsko do „Nagrody Przyjaznego Brzegu za
rok 2011” za zrealizowanie projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - Budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w
Drawsku” (WRPO 2007- 2013). Przygotowana rekomendacja wraz ze zgłoszeniem i wymaganymi załącznikami zostały wysłane na konkurs,
którego finał odbywa się podczas targów „Wiatr i Woda” w Warszawie (marzec 2012 r.). Wójt Gminy Drawsko wyraził wolę udziału gminy w

ww. konkursie.
Ad. 7)
W kolejnym punkcie obrad przedstawiono plan działań, które zamierzają kontynuować samorządy wojewódzkie dla rewitalizacji drogi
wodnej Wisła – Odra w latach 2012- 2014. Porozumienie w powyższej sprawie zostało podpisane przez przedstawicieli Marszałków 5.
województw podczas rejsu „Łokietkiem,” w ramach uroczystości otwarcia przystani wodnej w Czarnkowie. Treść zawartego porozumienia
przedstawiona została w materiałach pod obrady.
Ad. 8)
Tematem kolejnego punktu obrad było złożenie informacji z zaawansowania prac prowadzonych przez Powiat Nakielski w związku z budową
przystani wodnej w Nakle nad Notecią. Głos zabrał Starosta Nakielski- Tadeusz Sobol, który zaprosił zebranych na wyjazd plenerowy na
budowę przystani. Wyjazd miał miejsce zaraz po obradach właściwych.
Członkowie Zarządu oraz goście zaproszeni na obrady zapoznali się z bieżącym postępem robót. Wykonany został basen portowy oraz
pomosty cumownicze. Prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół basenu portowego oraz wykonaniem oświetlenia.
Powiat Nakielski realizuje projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego. I etap
robót zakończony zostanie w roku 2011. Zamierzenia Powiatu sięgają jednak dalej- złożony został wniosek o dofinansowanie II etapu
budowy przystani, w którym ujęta została budowa zaplecza edukacyjnego i warsztatowego dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr.
Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, poinformował zwiedzających inwestor. Na miejscu obecny był również przedstawiciel
wykonawcy inwestycji.
Ad. 9)
Stan realizacji prac związanych z budową przystani w Ujściu przedstawiła zebranym dyrektor Biura- Hanna Forbrich, wg danych uzyskanych
z Urzędu Miejskiego w Ujściu (notatka p. Marcin Krauze). Projekt „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani
wodnych na rzece Noteć – budowa przystani rzecznej i promenady w Ujściu” realizowany jest z dofinansowaniem Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. Z uwagi na to, że Gmina Ujście składała wniosek o dofinansowanie w tym
samym naborze, co Gmina Drawsko Związek nie mógł zostać Partnerem Projektu. Zadanie realizowane przez Gminę Ujście obejmuje
wykonanie przystani wodnej oraz budowę promenady nad brzegiem Noteci. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 15 listopada
2011 r.
Ad. 10)
W kolejnym punkcie obrad omówiono sprawy organizacji XXI Walnego Zebrania Członków Związku. Członek Zarządu Wojciech Oskwarek
zaproponował, aby obrady XXI Walnego Zebrania odbyły się w Nowej Wsi Wielkiej. Ustalono, że posiedzenie odbędzie się na początku
grudnia (1 XII 2011 r.?), co pozwoli na ustalenie planu działania oraz budżetu Związku na rok 2012.
Ad. 11)
Aktualne rozliczenie finansowe zostało przedstawione przez Gł. Księgową Związku- Jolantę Maślankę. Składka członkowska została
wpłacona przez wszystkich członków Związku. Wydatki realizowane są w oparciu o przyjęty plan działania oraz budżet na rok 2011.
Poniesione wydatki związane były głównie z realizacją zobowiązań wynikających z zawartych Umów Partnerstwa z Gminą Drawsko i Gminą
Miasta Czarnków i przeznaczone zostały na promocję projektów. Dodatkowo zakupiony został namiot promocyjny.
Ponadto zapoznano zebranych z ofertą dotyczącą wykonania strony prezentacyjnej Związku w Kalendarzu Wielkopolski- terminarz na „Euro
2012.” W materiałach pod obrady zamieszczono projekt graficzny strony prezentacyjnej Związku, która znajdzie się w ww. wydawnictwie.
Zlecenie zostanie zrealizowane w na przełomie października i listopada 2011 r.- tematycznie będzie nawiązywało do projektów
realizowanych w br. z dofinansowania w ramach WRPO 2007- 2013.
Ad. 12)
W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad
Notecią Rafał Woźniak. Przedstawił propozycję rozszerzenia oferty edukacyjnej Szkoły o nowy kierunek- technik eksploatacji portów i
terminali. Nowa oferta edukacyjna Szkoły ma przyczynić się do wykształcenia kadry, która znajdzie zatrudnienie w powstających
przystaniach na wodach śródlądowych w Polsce. Propozycję przez aklamację pozytywnie zaopiniowali członkowie Zarządu.
Ad. 13)
Następnie Zarządowi przedstawiona została oferta współpracy w zakresie wznowienia przewodnika i mapy „Wielka Pętla Wielkopolski,”
złożona przez dr Mirosława Słowińskiego. Związek uczestniczył w wydaniu pierwszej edycji przewodnika oraz insertu w postaci filmu DVD.
Od chwili wydania minęło pięć lat, a trzeba zauważyć, że w tym czasie stan infrastruktury nabrzeży znacznie się poprawił i w powszechne
użycie weszły systemy GPS. Gminy nadnoteckie mają potencjał rozwojowy i ułatwiony dostęp do informacji. Do tej pory uczestnictwo
finansowe w wydaniu przewodnika planowanym na przyszły rok zadeklarowały panu M. Słowińskiemu: Departament Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Dyrekcja Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego. Ofertę cenową autora przedstawiła dyrektor Biura na podstawie listu intencyjnego, który wpłynął do Zarządu. Sprawa trafi
pod obrady Walnego Zebrania Członków, w grudniu. Prezes Związku zasugerował autorowi, jak również współautorowi panu G. Nadolnemu,
aby wspólnie zastanowili się nad nową mapą, która będzie bardziej przydatna wodniakom (na wzór wydawnictw kartograficznych
niemieckich).
Ad. 14)
W ostatnim punkcie obrad Dyrektor Biura złożyła sprawozdanie z udziału w spotkaniach tematycznych, m.in. inauguracja XXXIII
Ogólnopolskiego Rodzinnego Rejsu Żeglarsko- Motorowodnego PTTK „Pętla Wielkopolska 2011,” konferencja naukowo- samorządowa
„Rewitalizacja dróg wodnych szansą rozwoju turystyki i rekreacji.” Ponadto Związek był reprezentowany podczas konsultacji „Strategii
promocji lokalnego produktu turystycznego” opracowywanej w związku z realizacją przez Gminę Drawsko i Miasto Czarnków projektu
„Statkiem na Euro 2012 – rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu.”
Prezes Związku po kolei zapytał członków Zarządu o realizację zadań inwestycyjnych i planowanych w najbliższym czasie pod kątem
rozwoju turystycznego gmin. Przedstawiono możliwe działania w kierunku pozyskania środków finansowych na ich realizację, m.in. z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, czy Lokalnych Grup Działania, Grup Rybackich i innych.
W dyskusji pojawił się temat konieczności szukania nowych źródeł środków zewnętrznych, jak również temat dalszego lobbingu w

województwach na rzecz rozwoju turystyki wodnej w całym regionie Doliny Noteci.
Przy okazji delegat Gminy Zwierzyn- Andrzej Wiśniewski poinformował zebranych, że w ramach Lokalnej Grupy Działania Gmina Zwierzyn
stara się pozyskać środki na budowę centrum PZW. Delegat Miasta i Gminy Drezdenko- Maciej Pietruszak przekazał informację dotyczącą
aplikowania o środki w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Dobiegniewskie” na zagospodarowanie plaży w Lubiewie. Jako przykład
zrealizowanych mniejszych projektów przedstawiony został projekt budowy pomostów pływających na jeziorze Bielskim w Białej (gm.
Wieleń). Projekt zrealizowano z dofinansowaniem uzyskanym w ramach „małych projektów” realizowanych na obszarach wiejskich w
Wielkopolsce.
Prezes Związku podziękował obecnym za udział w obradach Zarządu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. PREZES ZWIĄZKU / - / FRANCISZEK STRUGAŁA
2. PROTOKOLANT / - / HANNA FORBRICH

