Prace Związku
Protokół posiedzenia Zarządu Związku 02_06_2010 r. Wieleń (16 Lipca 2010)
PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Wieleń, 2 czerwca 2010 r. ( uzgodnienia tel./e-mail )
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Białe Błota uchwały nr XLV/498/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy
do Stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” z/s w Nakle n.Not., przeprowadzono procedurę głosowania tel./e-mail (
obrady Zarządu Związku ). Powołując się na zapisy zawarte w § 11 ust. 2 Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia, tj.: „W przypadkach
nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego lub za pomocą telefaksu, bądź ustalenia
korespondencyjnego” przeprowadzono głosowanie nad ww. uchwałą. Głosowanie odbyło się za pośrednictwem Biura Związku w Wieleniu, 2
czerwca 2010 r. w godz. 10.00 -12.00, za wyjątkiem osoby Pana Prezesa, który głosował „za” w dniu 1 czerwca 2010 r. godz. 15.00.
Delegaci jednogłośnie 6 „za” przyjęli Gminę Białe Błota w poczet członków zwyczajnych Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. W zał. uchwała
Zarządu Związku Nr 1/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r. w Wieleniu.
Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia Gminy Białe Błota w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin
Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle nad Notecią:
1) Franciszek Strugała – „za”
2) Zenon Grzegorek – „za”
3) Stanisław Chudzik – „za”
4) Marek Tchórzka – „za” (wz. Wójta Gminy Drawsko – Pani Anna Fręś- z-ca Wójta )
5) Michał Pęziak – „za”
6) Andrzej Wiśniewski – „za”
Postanowiono również, aby przesunąć termin najbliższych obrad Zarządu Związku, które miały odbyć się w Czarnkowie dnia 4 czerwca br.
godz. 9.00 na termin kolejny tj. po 20- ym czerwca br. ( miejsce: Ratusz Miejski w Czarnkowie).
W kwestii dotychczasowych ustaleń dotyczących prezentacji strony www.rzekanotec.pl po modernizacji systemu redakcyjnego i szaty
graficznej przesłano Delegatom link (pod adresem roboczym) umożliwiający dostęp do pełnej wersji zmodernizowanej strony, która wkrótce
zostanie aktywowana.
Przekazano również informacje dotyczące wodniackiej ekspedycji Ligi Morskiej i Rzecznej z okazji 90-lecia Zaślubin Polski z Morzem „FLIS
NOTECKI 2010” na trasie Berlin Spandau- Gdańsk dotyczące zmiany terminu- wstępnie założono przesunięcie Flisu o dwa tygodnie. Z uwagi
jednak na stale występujący stan alarmowy na Warcie możliwe jest dalsze przesunięcie terminu Flisu. Rozważane jest także odwołanie
tegorocznego Flisu. Będzie to uzależnione od komunikatów dotyczących możliwości pływania na szlaku, podawanych przez Rejonowy Zarząd
Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz RZGW w Gdańsku.
Na tym protokół zakończono.
PODPISY:
PREZES ZWIĄZKU /-/ Franciszek Strugała
SEKRETARZ ZEBRANIA /-/ Hanna Forbrich

