PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Stare Kurowo, 24 lutego 2020 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert dla Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich
z siedzibą w Nakle nad Notecią na organizację wydarzenia pn. ŚWIĘTO NOTECI 2020.
- Termin składania ofert konkursowych do 21 lutego 2020 r. ( Ogłoszenie z dnia
03.12.2019r. w sprawie zlecenia w trybie konkursu ofert realizacji ww. zadania ).
5. Przedstawienie planu obchodów roku jubileuszowego 2020 w związku z XX- leciem
działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
6. Zatwierdzenie propozycji wydarzeń zgłoszonych przez samorządy nadnoteckie do
kalendarza pod hasłem: „Dzieje się w Dolinie Noteci”.
7. Informacja z udziału Prezesa Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Jubileuszu
z okazji setnej rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, Puck 10.02.2020 r.
8. Informacja o wynikach konkursu „Nagroda Przyjaznego Brzegu” za rok 2019. Planowany
udział w 32. Targach Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie,
12 - 15 marca 2020 r. - Gala wręczenia nagród w dniu 14 marca 2020 r.
( Nowa lokalizacja Targów: Global Expo, ul. Modlińska 6D, 03- 216 Warszawa ).
Dyskusja i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.
Ad. 1- 3) Obrady Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odbyły się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Starym Kurowie i równolegle prowadzone były z posiedzeniem Komisji
Rewizyjnej. Komisja dokonała kontroli działalności merytoryczno- finansowej Stowarzyszenia
za rok 2019.
Przed rozpoczęciem właściwych obrad odbyła się prezentacja potencjału Gminy Stare
Kurowo, którą przedstawiła Wójt Gminy- Magdalena Szydełko. Delegatom przedstawiono
również efekty zrealizowanej inwestycji związanej z kompleksową modernizacją budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie. Inwestycję zrealizowano dzięki pozyskanemu
przez Gminę dofinansowaniu zewnętrznemu. Pani Wójt odebrała serdeczne gratulacje Zarządu.
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Przybyłych na obrady Delegatów powitał Prezes Zarządu Związku Sławomir NapierałaBurmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Lista obecności stanowi zał. nr 1. Stwierdzono
quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji (Zarząd obradował w pełnym 7.os.składzie- obecność osobista lub poprzez upoważnionych przedstawicieli tj. z upoważnienia Wójta
Gminy Drawsko udział w obradach wzięła Kierownik Ref. Organizacyjnego Sylwia Marek,
natomiast z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. w obradach uczestniczył
Zastępca Burmistrza Dominik Pietrzyński. Ponadto udział wzięli zaproszeni goście: Łukasz
Michalik- Z-ca Kierownika USC, st. ds. ewidencji ludności i obsługi informatycznej UG Nowa
Wieś Wielka oraz Emilia Cybulska- Dyrektor Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i
Gminy Nakło nad Notecią.
Prezes Zarządu przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie bez zmian.
Ad. 4)
W kolejnym punkcie obrad przedstawiona została oferta złożona przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Czarnkowie na organizację "Święta Noteci 2020”. Oferta wpłynęła na konkurs ofert
ogłoszony dla Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. W wyniku rozpatrzenia oferty
stwierdzono: w ramach zadania planowane jest zorganizowanie wydarzenia integrującego
mieszkańców gmin nadnoteckich oraz turystów (nie tylko wodniaków), które zaplanowano 26
lipca 2020 r. na Marinie Czarnków w Czarnkowie. Szczegóły oferty przedstawione zostały przez
Dyrektor Biura Związku, na bazie zapisów ujętych w ofercie OSiR Czarnków. Dodatkowych
wyjaśnień udzielił Delegat Gminy Miasta Czarnków- Burmistrz Czarnkowa Andrzej Tadla.
Materiały drukowane i publikowane dotyczące promocji imprezy opatrzone będą logo Związku
Miast i Gmin Nadnoteckich oraz logo imprezy, które zostało w latach poprzednich wypracowane
przy współpracy z przedstawicielami Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Praktykowane jest, że
podczas imprezy funkcjonować będzie namiot promocyjny z materiałami od wszystkich
członków ZMiGN, z jednoczesną prośbą do gospodarza miejsca o pomoc kadrową podczas
wydarzenia. Dofinansowanie z budżetu Związku udzielane jest na wsparcie organizacji imprezy,
podstawę stanowi wybór przez Zarząd najlepszej oferty konkursowej (dotacja wynosi: 5 tys. zł.).
Członkowie Zarządu zagłosowali "za" przyjęciem złożonej oferty przez czarnkowski OSiR
(wynik głosowania: 6 głosów „za”, przy 1 „wstrzymującym się”). Szczegóły dotyczące
organizacji imprezy, podziału obowiązków oraz sposobu rozliczenia zostaną ujęte w
"Porozumieniu," które będzie spisane pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Czarnkowie
i Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich. Zał. nr 2- Oferta OSiR Czarnków- "Święto Noteci
2020".
Ad. 5) Przedstawienie planu obchodów roku jubileuszowego 2020 w związku z XXleciem działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
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Nakielskie Stowarzyszenie powstało w oparciu o Akt Założycielski podpisany
w dniu 21 stycznia 2000r. przez delegatów ośmiu gmin nadnoteckich. Obecnie Związek skupia
dwudziestu trzech członków, są to miasta, gminy, powiaty oraz członkowie honorowy i
wspierający z terenu województw: lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko- pomorskiego.
Genezę działań podejmowanych przez Związek przedstawił Prezes Zarządu Związku
Sławomir Napierała. W materiałach pod obrady przedstawiono wykaz odbytych w okresie
minionego dwudziestolecia Walnych Zebrań Członków ZMiGN oraz składy osobowe Zarządów
Związku i Komisji Rewizyjnych. Prezes Zarządu zaproponował, aby obchody jubileuszowe
odbyły się w siedzibie stowarzyszenia, tj. w Nakle nad Notecią, przy współpracy z Powiatem
Nakielskim. Ważne jest, aby uczestniczyli w obchodach wszyscy Delegaci. Celowe jest
podpisanie podczas obchodów dwudziestolecia przedłużenia Porozumienia programowego
odnoszącego się do działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w kolejnych latach.
Organizacja wydarzenia w Nakle nad Notecią pozwoli na zaangażowanie zasobów Zespołu Szkół
Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego oraz wykorzystanie bazy Przystani
Powiat Nakielski. Poczynione zostały wstępne ustalenia ze Starostą Nakielskim Tadeuszem
Sobolem. Prezes Zarządu poinformował, że jest to propozycja, co do której Delegaci mogą
zgłaszać swoje uwagi, czy też chęć zorganizowania jubileuszu w innym miejscu. Propozycja
wyboru miejsca została zaakceptowana, przede wszystkim z uwagi na to, że Akt Założycielski
był podpisywany w Nakle nad Notecią, które jest siedzibą Związku i stolicą Krajny i Pałuk.
Zakończeniem uroczystości jubileuszowych byłby rejs statkiem po Noteci- jedno- dwugodzinny.
Tu zależnie od liczby chętnych potrzebna będzie jedna lub dwie jednostki pływające. Kwota jaką
Związek przeznaczył na zorganizowanie jubileuszu wynosi 10 tys. zł. Tu znaczącą pozycję
stanowić będzie koszt pamiątkowych podziękowań, w zależności od przyjętej formy
uhonorowania ludzi wspierających działania organizacji na przestrzeni minionych lat. Burmistrz
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zaznaczył, że aktywnie w całą organizację Jubileuszu włączy
się Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, a także pomoc deklaruje Starosta Nakielski.
Następnie przeprowadzono ustalenia dotyczące planowanej daty imprezy. Wybór to:
dzień 18 czerwca 2020 r. ( czwartek )- dzień poprzedzający jubileusz obchodów 75- lecia
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią.
Miejsce: Przystań Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią. Szacuje się, że w jubileuszu weźmie
udział ok. 50 osób łącznie z Delegatami Związku. Proponuje się, aby zaproszeni zostali oprócz
wszystkich Delegatów, również zaproszeni goście - pełnomocnicy Marszałków ds. drogi wodnej
MDW E70, zarządcy dróg wodnych, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej- Marek
Gróbarczyk, podsekretarz stanu- Anna Moskwa, Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, Sekretarz
LMiR, przedstawiciele Biura ds. Dróg Wodnych w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie
Marszałkowskim, Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie, Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej w Poznaniu, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych, były
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prezes Zarządu Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o., przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, byli
prezesi Zarządu Związku i Stanisław Chudzik z Santoka- członek założyciel Związku Miast i
Gmin Nadnoteckich, Burmistrz Pucka, pracownicy ds. promocji z gmin ściśle współpracujących
ze Związkiem. Lista gości zostanie rozesłana członkom Zarządu Związku do ewentualnego
uzupełnienia. Dla części zaproszonych gości wykonane zostaną podziękowania w formie
statuetki. Przeprowadzone zostanie rozeznanie cenowe.
Planuje się w zakresie działań medialnych, aby podczas jubileuszu Związku
zaangażowana do współpracy była Telewizja Bydgoszcz, z którą Miasto i Gmina Nakło nad
Notecią ma podpisaną umowę promocyjną. Ponadto „Kurier Nakielski” na stale współpracujący
z Powiatem Nakielskim. Rozważany jest także krótki film promocyjny. Burmistrz Czarnkowa
Andrzej Tadla zaproponował w dyskusji, aby opracowane materiały udostępnić również w
„Echach Nadnoteckich”, które wydawane są na terenie Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego.
Dyrektor Biura Hanna Forbrich poinformowała, że przygotowane zostanie Sprawozdanie
z XX- lecia działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią.
Będzie to opracowanie zawierające najważniejsze zrealizowane działania. Prezes Zarządu
Sławomir Napierała zaoferował, aby materiały zostały przekazane do działu promocji Miasta i
Gminy Nakło nad Notecią i zostanie z nich wykonana ulotka lub folder promocyjny- w wersji
drukowanej do dystrybucji podczas jubileuszu.
Przeprowadzone zostanie rozeznanie cenowe w zakresie wykonania szklanej statuetki.
Listy gratulacyjne w teczkach z logo Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. ( Logo Związku
musiałoby zostać uzupełnione o akcent graficzny jubileuszowy ). Wszystkie elementy związane
z organizacją czerwcowego jubileuszu musiałyby zostać przygotowane do połowy maja br.
Podczas jubileuszu oprócz prezentacji Związkowej, która przygotowana musiałaby być w formie
dynamicznej- zdjęciowej z ujęciem wybudowanych marin i przystani (czas ok. 8- 10 minut),
ważnym elementem byłaby np. prezentacja przedstawiona przez kogoś z zaproszonych gościprelegentów. Proponowane przez Zarząd Związku byłoby wystąpienie prof. Zygmunta
Babińskiego- zakładany czas wystąpienia ok. 20 minut. Ponadto do członków Związku rozesłana
winna zostać prośba o udostępnienie materiałów zdjęciowych do przygotowywanej prezentacji.
Część oficjalna będzie trwała ok. 2 godz. Po części oficjalnej, zrealizowany zostanie rejs
po Noteci. Na Przystani Powiat Nakielski ew. będzie konieczność wykorzystania hangaru lub
dostawienia namiotów z uwagi na liczbę osób uczestniczących w planowanym wydarzeniu.
Rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych wstępnie zaplanowano na godzinę 10.30- rejestracja
uczestników, godz. 11.00- rozpoczęcie.
Propozycja dyplomów- treści podziękowań została przedstawiona w materiałach
przekazanych członkom Zarządu Związku pod obrady. Delegaci zdecydowali o wyborze wzoru
podziękowań z herbami wszystkich członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. W podpisie
podziękowań winni zostać ujęci wszyscy członkowie Zarządu z podaniem ich funkcji. Stosownie
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zostanie zmieniona treść podziękowań. Treść podziękowań dla zaproszonych gości będzie
w drugiej części tożsama z podziękowaniami dla Delegatów Związku. Natomiast część pierwsza
podziękowań będzie dostosowana stosownie do adresata, który będzie w tytule podziękowania.
Rok jubileuszowy Związku Miast i Gmin Nadnoteckich będzie akcentowany także
podczas „Święta Noteci” oraz jesiennych zawodów wędkarskich o "Puchar Noteci".
Ad. 6) Przedstawiono zebrane przez biuro propozycje do kalendarza „Dzieje się w
Dolinie Noteci !” Część imprez została naniesiona w projekcie kalendarza na podstawie zgłoszeń
gmin członkowskich, natomiast na pozostałe zgłoszenia Biuro Związku będzie oczekiwało
w najbliższym okresie. Kalendarz zostanie przekazany do konsultacji gminom członkowskim,
a następnie opublikowany na www.rzekanotec.pl . Propozycje już ujęte w kalendarzu zostały
przyjęte przez Zarząd Związku "jednomyślnie" za. Przyjęta została uwaga Pani Wójt Gminy
Stare Kurowo, by dokonać stosownej zmiany w przypadku imprezy zgłoszonej do kalendarza.
Poinformowano, że na poprzednich zawodach wędkarskich akces organizacji zawodów
w roku 2020 zgłosili przedstawiciele Koła Wędkarskiego w Zwierzynie. Z uwagi na to, że
zainteresowana organizacją była również Gmina Stare Kurowo, konieczne będzie podjęcie
decyzji odnośnie miejsca organizacji zawodów. Na organizację imprezy Związek przeznacza
kwotę około 4 tys. zł- głównie na nagrody finansowe dla kół uczestniczących w zawodach. Rolą
organizatorów jest m.in. przygotowanie stanowisk wędkarskich dla około dziesięciu 3.os. drużyn.
Data zostanie ustalona przy współpracy z Gminą Stare Kurowo i miejscowym PZW.
Ad. 7) W kolejnym punkcie obrad Prezes Zarządu Sławomir Napierała przedstawił relację
z obchodów jubileuszu z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z Morzem, które odbyły się w
Pucku, 10 lutego 2020r. Tegoroczne obchody miały szczególnie uroczysty wymiar z uwagi na
uczestnictwo w jubileuszu Prezydenta RP- Andrzeja Dudy. Uroczystości miały bardzo doniosły
charakter- pierwsza część odbyła się na rynku w Pucku, potem uczestnicy uroczystości udali się
na mszę świętą. Następnie wszyscy uczestniczyli w obchodach w obrębie portu w Pucku. Przy
nowym słupku upamiętniającym zaślubiny została zakotwiona kapsuła czasu. Uroczystości
uświetniły udział śmigłowców polskich sił zbrojnych, które na wodzie „położyły”
okolicznościowy wieniec. W uroczystościach udział brało również kilkadziesiąt pocztów
sztandarowych. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Prezydent RP. Miasto Puck stanęło na
wysokości zadania i po raz kolejny zorganizowało obchody na bardzo wysokim poziomie. W
obchodach uczestniczyli także przedstawiciele Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr.
Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Spot z zaślubin został zamieszczony na stronie
www.rzekanotec.pl .
Ad. 8) Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich nominował do Nagrody Przyjaznego
Brzegu samorządowca od lat wspierającego działania Związku, a zarazem jednego z członków
założycieli Związku- Tadeusza Sobola Starostę Nakielskiego. Zgłoszenie przygotowane przez
Biuro Związku zostało w wymaganym terminie przekazane do Jury Konkursu. Przygotowana
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nominacja spotkała się z uznaniem Jury Konkursu, które zdecydowało o przyznaniu nagrody
indywidualnej Tadeuszowi Sobolowi za całokształt działań związanych z wzmacnianiem
potencjału turystyki na drodze wodnej E-70 i Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Wręczenie nagród
tradycyjnie przewidywane było podczas Targów "Wiatr i Woda" w Warszawie, 12- 15 marca
2020r. (Gala wręczania nagród - 14 marca 2020r. (sobota), godz. 12.00, panel dyskusyjny z
udziałem wszystkich laureatów organizowany bezpośrednio po uroczystym wręczeniu nagród
pod hasłem- „Co zrobić, aby nasze brzegi były przyjazne?”). Planowany udział z ramienia
Związku w osobie Dyrektor Biura.
W dyskusji ustalono termin kolejnego Walnego Zebrania Członków Związku, które
zaplanowano na dzień 19 marca 2020r. (czwartek). Początek obrad ustalono na godz. 10.30.
Organizatorem obrad będzie Gmina Zwierzyn.
Jako miejsce obrad wskazano Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzynie (ul. Wojska
Polskiego 6). Dyrektor Biura, z uwagi na obecność podczas obrad wszystkich członków Zarządu,
zaproponowała wykonanie wspólnego zdjęcia.
Raz jeszcze podziękowano Pani Wójt Gminy Stare Kurowo Magdalenie Szydełko za
pełnienie roli gospodarza minionych obrad łączonych: Zarządu i Komisji Rewizyjnej (odrębny
protokół stanowi protokół Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Nadnoteckich).
Prezes Zarządu podziękował wszystkim za aktywny udział, obrady zostały zakończone.
Na tym zakończono protokół i podpisano.
1. PREZES ZARZĄDU ZWIĄZKU-

2. DYREKTOR BIURA, PROTOKOLANT-
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