Prace Związku
Protokół posiedzenia Zarządu Związku 10_03_2009 r. Nakło n. Notecią (19 Marca 2009)
PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Nakło nad Notecią, dn. 10 marca 2009 r.
1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawy związane z realizacją budżetu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na 2009 r.
5. Organizacja XVII Walnego Zebrania Członków Związku.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.
Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Pan Franciszek Strugała - Prezes Związku (delegat Miasta Czarnków), który przywitał zebranych na
poszerzonym posiedzeniu Zarządu Związku, połączonym z równolegle odbywającym się posiedzeniem Komisji Rewizyjnej.
Ad. 2.
Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu obrad, stwierdzając quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał
Zarządu.
W zebraniu uczestniczyło 5. członków Zarządu Związku: delegat Miasta Czarnków- Franciszek Strugała, delegat Miasta i Gminy Nakło n.
Not.- Zenon Grzegorek, delegat Gminy Drawsko- Marek Tchórzka, delegat Gminy Barcin- Michał Pęziak, delegat Gminy Zwierzyn- Andrzej
Wiśniewski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Zbigniew Stochaj (delegat Miasta i Gminy Wieleń),
Członek Komisji Rewizyjnej– Pan Wiesław Własak (delegat Gminy Stare Kurowo), Z-ca Burmistrza Krzyża Wlkp.- Artur Oto (delegat Miasta i
Gminy Krzyż Wlkp.), Burmistrz Miasta i Gminy Ujście- Henryk Kazana (delegat Miasta i Gminy Ujście), Rektor Wyższej Szkoły Środowiska w
Bydgoszczy- prof. Barbara Kowalkowska oraz delegat Uczelni- prof. Józef Wiśniewski, Prezes Zarządu Żeglugi Bydgoskiej- Odratrans S.A.Henryk Łepek, delegat Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o.- Edward Ossowski, Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława
Romanowskiego- Rafał Woźniak (delegat), kpt. Grzegorz Nadolny- reprezentant Ligi Morskiej i Rzecznej, Radny Powiatu oraz pracownicy
Biura Związku. Lista obecności. ( Zał. nr 1.)
Ad. 3.
Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany porządek obrad i poprosił o ewentualne uwagi lub zgłaszanie propozycji zmian. Uwag i
wniosków nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (5 – „za”).
Ad. 4.
Następnie przystąpiono do omawiania spraw związanych z realizacją budżetu Związku na rok 2009. Przewodniczący Zebrania poinformował,
że zadania były realizowane zgodnie z planem. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2008 wyniosła 11.579,48 zł. Szczegółowe
rozliczenie zostało przedłożone w informacji, złożonej przez Gł. Księgową Związku- Jolantę Maślankę.
W tym punkcie obrad, poinformowano zebranych, że w ramach działań promocyjnych dofinansowano wydanie mapy drogi wodnej „Wielka
Pętla Wielkopolski.” Warta- Noteć- Gopło- Warta, której autorem jest dr Mirosław Słowiński, właściciel Mariny Ląd. Działanie podyktowane
było kontynuacją projektu „Przewodnik nie tylko dla wodniaków,” wyd.2007. Mapę „WPW”, wyd. 2009 otrzymali wszyscy uczestnicy obrad
Zarządu i Walnego Zebrania. Ponadto, w ramach projektu „WPW” powstała mapa wielkoformatowa. W związku z realizacją ww. zadania
wśród gości XVII Walnego Zebrania Członków Związku był dr Mirosław Słowiński, inicjator przedsięwzięcia. Mapa „WPW” ( Zał. nr 2.)
W marcu br. zakończone zostały prace nad opracowaniem Planu „Szlakiem Noteci,” wyd. na zlecenie Związku. Gminy członkowskie i
pozostali członkowie Stowarzyszenia otrzymali należną pulę za pośrednictwem delegatów, tj. po 200 egz. Planu „Szlakiem Noteci.”
Plan „Szlakiem Noteci,” wyd. 2009 (Zał. nr 3)
Przewodniczący Zebrania poinformował, że w dalszym ciągu trwają prace związane z rozbudową strony internetowej Związku. Zwrócono
uwagę, by oprócz stałych modułów, które do tej pory przetłumaczone zostały w jęz. niemieckim, angielskim i rosyjskim, dokonano również
tłumaczeń najważniejszych „Aktualności,” np.: Harmonogram „Flisu Noteckiego 2009.”
W uzupełnieniu informacji przekazanych przez Przewodniczącego Zebrania, dyrektor Biura Związku- Hanna Forbrich poinformowała, że do
zakończenia spraw związanych z opracowaniem folderu „Szlakiem Noteci” niezbędne jest zawarcie umowy z Panem Grzegorzem Nadolnym,
który na bieżąco konsultował treści, mapę oraz wprowadził szereg poprawek dotyczących usytuowania śluz, ich parametrów technicznych
oraz symboliki stosowanej na mapach. Ponadto kpt. Grzegorz Nadolny uczestniczył w pracach nad opracowaniem poprzednich dwóch edycji
planu, będąc autorem części dotyczącej mapy. Propozycja przygotowania Umowy o dzieło na konsultacje Planu „Szlakiem Noteci” została
zaopiniowana pozytywnie, przyjęto na ten cel, że wydatkowana zostanie kwota, zbliżona do wcześniejszych umów o dzieło na tego typu
konsultacje, prowadzone w roku 2003.
Ad. 5.
Krótko omówiono punkt- sprawy organizacyjne XVII Walnego Zebrania Członków Związku, w tym projekty uchwał Walnego Zebrania.
Ad. 6.
W ramach dyskusji Przewodniczący Zebrania poruszył temat realizacji w poszczególnych gminach tzw.„małych inwestycji”. Delegatów
zachęcono do podjęcia zdecydowanych działań w nadnoteckich samorządach.
Poinformował również o planowanym ogłoszeniu naboru wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
Działanie 6.1 – Turystyka. Nabór ma rozpocząć się 20 marca br. i potrwa 30 dni. Będzie to nabór jednostopniowy, co oznacza, że w
momencie składania wniosku należy dysponować wszystkimi wymaganymi decyzjami i pozwoleniami oraz kompletną dokumentacją
projektową. Alokacja środków przewidzianych do rozdysponowania w tym naborze wniosków wynosi 20 mln euro. Projekty związane z

budową przystani i marin są wpisane jako projekty kwalifikujące się do dofinansowania. Miasto Czarnków planuje złożenie wniosku na
dofinansowanie budowy przystani wodnej w tym naborze. Miasto i Gmina Ujście oraz Gmina Drawsko również planują złożenie wniosków
ale jest to uzależnione od uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń do czasu zakończenia naboru wniosków. W materiałach pod obrady
przedłożono krótkie informacje na temat ww.naboru wniosków, ponadto o zaliczeniu projektu dotyczącego modernizacji Kanału
Ślesińskiego, stanowiącego część Wielkiej Pętli Wielkopolski, do projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Na modernizację Kanału Ślesińskiego zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 16,8 mln zł., z czego
dofinansowanie ze środków unijnych ma wynieść 11,3 mln zł. Zakres prac przewiduje wykonanie kapitalnego remontu budowli
hydrotechnicznych z nim powiązanych, budowę pompowni i wykonanie robót pogłębieniowych. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadań
rzeczowych ma nastąpić w latach 2011- 2013. Ponadto w województwie kujawsko- pomorskim do projektów kluczowych zaliczony został
projekt budowy przystani w Nakle n. Notecią oraz projekt związany z zagospodarowaniem nabrzeży jeziora Gopło. W uzupełnieniu
powyższego Zenon Grzegorek- delegat Miasta i Gminy Nakło n. Notecią poinformował zebranych, że bezpośrednim beneficjentem projektu
budowy przystani w Nakle n. Not. jest Powiat Nakielski, któremu Miasto i Gmina Nakło n. Not. przekazała działkę pod budowę przystani.
Zdaniem Prezesa Związku- tego typu informacje, jak powyższe- pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, bowiem budowa
infrastruktury i zagospodarowanie nabrzeży staje się coraz bardziej realna. Ponownie jednak zwrócił uwagę, że oprócz ww. dużych
projektów konieczne jest także podejmowanie działań, zmierzających do realizacji „małych inwestycji”- niewielkich przystani kajakowych,
bezpiecznych zejść do wody. Możliwe jest również ubieganie się o środki finansowe na realizację zadań związanych z „małymi inwestycjami”
z bieżących budżetów Urzędów Marszałkowskich. Należy dążyć do uaktywnienia życia na rzece, tak by była ona atrakcją przyciągającą
turystów...
W roku bieżącym planowane jest kontynuowanie letnich rejsów po Noteci. Planowany „Flis Notecki” powróci do dawnej formuły- jachty i
łodzie z Santoka popłyną do Bydgoszczy, zatrzymując się w miejscowościach, położonych nad Notecią. Tegoroczny plan Flisu opublikowany
jest na www.rzekanotec.pl
Następnie poinformowano zebranych o spotkaniach, w których brali udział przedstawiciele Związku w ostatnim okresie. Związek
reprezentowany był podczas lutowego spotkania przedstawicieli sześciu Marszałków. Spotkanie odbyło się w Drezdenku, a jego tematem
było opracowanie założeń specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na wykonanie koncepcji rewitalizacji drogi wodnej
E-70. Przedstawiciele Związku byli obecni również podczas spotkania w Senacie, które odbyło się 18 lutego 2009 r. Na posiedzeniu
Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki przedstawione zostały założenia projektu ustawy o sporcie, dotyczące przepisów
regulujących żeglugę śródlądową, oraz projekt wieloletniego programu „Rewitalizacja połączenia Wisła-Odra do II klasy drogi wodnej”.
Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za udział w obradach i zaprosił na XVII Walne Zebranie, które zaplanowano odbyć po
Zarządzie z uwzględnieniem krótkiej „przerwy kawowej.”
Na tym protokół zakończono i podpisano.
PODPISY:
PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA – /-/ Franciszek Strugała
SEKRETARZ ZEBRANIA – /-/ Radosław Janecki

