PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Online w aplikacji Microsoft Teams, 01.12.2020 r.
( rozpoczęcie obrad 9.15 )
Porządek obrad:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Powitanie przez Prezesa Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich; otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja nt. Komunikatu Zarządu z dnia 29.09.2020 r. w sprawie odwołania spotkania jubileuszowego ( planowanego 08.10.2020 r. na Przystani Powiat Nakielski w Nakle n/Not. w
związku z XX- leciem działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich ) oraz powiadomieniem Delegatów i Gości o przeniesieniu planowanych obchodów na 2021 r.
Złożenie informacji przez Biuro Związku z organizacji V Drużynowych, Spławikowych Zawodów Wędkarskich Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o "Puchar Noteci", które odbyły się z
zachowaniem reżimu sanitarnego w dn. 18.10.2020 r. w miejscowości Łęgowo ( Gmina Stare
Kurowo); przedstawienie klasyfikacji końcowej i rozliczenia.
Przedstawienie oferty opracowania Strategii Rozwoju dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich
przez przedstawiciela Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Parter - prezentacja multimedialna wraz z informacją nt. doświadczeń związanych z doradztwem strategicznym dla samorządów.
DYSKUSJA - ad. 5.
Przedstawienie propozycji Zarządu do plany pracy na rok 2021 ( projekty uchwał Walnego
Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie planu działania i budżetu
na rok 2021 )
Nominacja do ogólnopolskiej "Nagrody Przyjaznego Brzegu" za rok 2020 (propozycja zgłoszenia kandydata do nagrody; termin do końca grudnia br.).
Inne informacje, wolne wnioski.
Ad. 1- 2) Obrady Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odbyły się w formule online z
uwagi na siłę wyższą w postaci panującej pandemii koronawirusa, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego członkom Zarządu Związku i zaproszonym gościom.
Udział w obradach wzięło 7 członków Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, w tym
odnotowano upoważnienie do reprezentowania Delegata Gminy Nowa Wieś Wielka - poz. 3).
Gośćmi zaproszonymi do udziału w obradach byli: Pani Magdalena Szydełko Wójt Gminy Stare Kurowo oraz Pan Artur Kubica przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Parter.
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W organizację spotkania online Zarządu ZMiGN zaangażowani byli pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Emilia Cybulska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego oraz
Rodryk Szamlewski - Informatyk.
Prowadzący obrady, Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała rozpoczął obrady od powitania uczestników spotkania, podkreślając również, że jest to spotkanie po raz pierwszy zorganizowane w takiej formule- online dla członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Natomiast taka praktyka jest zalecana w czasie trwajacej pandemii wirusa Covid-19.
Proponowany porządek obrad został przyjęty ze zmianą kolejności omawiania punktu 5., który
po zmianie został omówiony w punkcie 4)- zmiana dotyczyła omówienia w pierwszej kolejności kwestii najkorzystniejszej oferty złożonej na opracowanie Strategii Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich. Porządek obrad został przyjęty, głos.- 7 "za".
Imię i nazwisko

Jednostka/stanowisko

Funkcja

upoważnienie
do reprezentacji

1)

Sławomir Napierała

Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Prezes Zarządu

-

2)

Andrzej Tadla

Burmistrz Czarnkowa

V-ce Prezes
Zarządu

-

Lp.

3)

Wojciech Oskwarek

Wójt Gminy Nowa Wieś
Wielka

4)

Rafał Sroka

Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego

5)

Michał Pęziak

6)

Bartosz Niezborała

7)

Andrzej Wiśniewski

8)

Magdalena Szydełko

Wójt Gminy Stare Kurowo

9)

Emilia Cybulska

Urząd Miasta i Gminy Nakło
nad Notecią

10)

Rodryk Szamlewski

Urząd Miasta i Gminy Nakło
nad Notecią

11)

Jolanta Maślanka

Biuro Związku

Sekretarz Zarządu

Insp. Łukasz
Michalik
Z-ca Kierownika USC w
Gminie Nowa
Wieś Wielka

Skarbnik Zarządu

-

Burmistrz Barcina

Członek Zarządu

-

Wójt Gminy DRAWSKO

Członek Zarządu

-

Sekretarz Gminy Zwierzyn
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Członek Zarządu
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Związku
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

-

-

Informatyk

-

Główny Księgowy Zawiązku

-

12)

Hanna Forbrich

Biuro Związku

Dyrektor Biura

-

13)

Artur Kubica

Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Gospodarczych
"Delta Partner"

Przedstawiciel
"Delta Partner"

-

Ad. 3 ) Przedstawiona została informacja nt. Komunikatu Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich wydanego i opublikowanego w dniu 29.09.2020 r. w sprawie odwołania spotkania
jubileuszowego ( planowanego 08.10.2020 r. na Przystani Powiat Nakielski w Nakle n/Not. w
związku z XX- leciem działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich ) oraz powiadomieniem Delegatów i Gości o przeniesieniu planowanych obchodów na 2021 r. Prace z organizacją
jubileuszu a następnie jego odwołaniem z uwagi na ówczesny wzrost ilości zakażeń w woj. kujawsko- pomorskim, wykonało Biuro Związku przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią, Wydziałem Organizacyjnym.
Członkowie Zarządu Związku głosowali 7 -"za" (po zaopiniowaniu telefonicznym propozycji przeniesienia jubileuszu na rok 2021), przychylając się do propozycji Prezesa Zarządu podyktowanej troską o zdrowie Delegatów i zaproszonych Gości, którzy planowali udział w Jubileuszu XX - lecia działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
Ok. godz. 11.00 obrady opuścił członek Zarządu Związku Bartosz Niezborała, Wójt Gminy
Drawsko z uwagi na planowane spotkanie z wręczeniem Nagród w Konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś".
Ad. 4 ) Biuro Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w październiku br. dokonało rozeznania cenowego na opracowanie nowej Strategii Rozwoju dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
Wpłynęły następujące oferty, w kolejności złożenia: Grupa Doradcza Atrium, Usługi Doradcze
Roman Gruszczyk, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Dokumentacja "Zapytanie Ofertowe" złożona została w Biurze Związku.
Odrzucono dwie droższe oferty i dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, dostępnej cenowo, którą złożyło Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul.
Zamkowa 3a/1, 43- 400 Cieszyn, reprezentowane przez Prezesa Zarządu- Bartosza Tyrna. Osobą upoważnioną przez ww. Prezesa Zarządu do kontaktu w sprawie oferty na opracowanie
Strategii jest pan Artur Kubica. W dniu obrad Zarządu Związku- online, 1 grudnia br. miała
miejsce prezentacja Oferty opracowania Strategii Rozwoju dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich wraz z Rekomendacjami, poświadczającymi doświadczenie Oferenta w zakresie tego
typu opracowań i współpracy z stowarzyszeniami zrzeszającymi samorządy. Zaproszenie Zarządu Związku przyjął pan Artur Kubica, który omówił zakres planowanego opracowania,
harmonogram prac oraz warunki współpracy. W czasie dyskusji po przedstawieniu oferty opra3

cowania Strategii Rozwoju dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przez przedstawiciela
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Parter wraz z informacją nt. doświadczeń związanych z doradztwem strategicznym dla samorządów, nasunęły się pytania:
a) w pierwszej kolejności należy określić zasięg opracowania- Czy Strategia ma obejmować
Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich ? - czy raczej powinno to być szersze opracowanie dla całego obszaru administrowania przez samorządy leżące nad Notecią, czyli dla potencjalnych członków Związku- samorządów nadnoteckich. Warto byłoby poprzez członków
wspierających- Powiaty - zapytać o chęć przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich- zasugerowała dyrektor Biura Związku Hanna Forbrich.
Wniosek z dyskusji: Ponieważ nie wszystkie powiaty z terenu nad Notecią są członkami
ZMiGN, poza powiatem gorzowskim, czarnkowsko- trzcianeckim i nakielskim, należy wystosować pisemną korespondencję do wszystkich samorządów położonych nad Notecią o zainteresowanie udziałem w tym opracowaniu, pytając jednocześnie o akces uczestnictwa w pracach
stowarzyszenia, zachęcając również do wstąpienia do Związku. Upoważnienie Zarządu do
prowadzenia korespondencji w przedmiotowej sprawie otrzymało Biuro Związku. Pisma kierowane będą na ręce włodarzy miast i gmin nadnoteckich, do wiadomości przewodniczących
Rad Miast i Gmin.
b) przedyskutowano dwie wersje, na bazie których można opracować dokument Strategii dla
Związku ( warianty cenowe przedstawionej oferty przez pana Artura Kubicę z Delta Partner:
wersja standard 18.000 zł netto i wersja premium + 25.000 zł netto (różnica w cenie dotyczyła
w szczególności organizacji badań terenowych z dodatkowymi wizytami studyjnymi i spotkaniami konsultacyjnymi, osobistą prezentacją materiału, pogłębioną ankietyzacją, streszczeniem
i prezentacją).
Wniosek z dyskusji: Cena opracowania Strategii uzależniona będzie ostatecznie od zasięgu
opracowania, tj. po uzyskaniu odpowiedzi od samorządów, które nie należą do ZMiGN, czy są
zainteresowane przystąpieniem i wspólną Strategią Rozwoju. Wstępnie Zarząd przychylił się
do wersji cenowej "Wersja Premium +". Gł. Księgowa Związku Jolanta Maślanka przedstawiła
możliwości finansowania zadania, planowanego w budżecie stowarzyszenia. Zawarcie wiążącej umowy z Delta Partner planowane jest po zatwierdzeniu planu pracy i budżetu Związku na
rok 2021. Ponadto poinformowano uczestników obrad oraz przedstawiciela SWIG Delta Partner o planowanych obradach Walnego Zebrania Członków Związku, 12 stycznia 2021 godz.
10.00 - online.
c) Następnie zapytano o możliwy termin wykonania opracowania Strategii. Oferent zadeklarował, że może podjąć się opracowania nowej Strategii dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich
w terminie styczeń- czerwiec 2021, jednakże z uwagi na ograniczenia spowodowane sytuacją z
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Covid-19, utrudnionymi spotkaniami bezpośrednimi, tym samym badaniami terenowymi- termin zakończenia prac może zostać przesunięty do końca września przyszłego roku. Wniosek z
dyskusji: Termin opracowania nowej Strategii uzależniony będzie ostatecznie od zasięgu opracowania, sytuacji związanej z pandemią i stopniowym zniesieniem ograniczeń oraz od stopnia
zaangażowania uczestników całego projektu. Zakłada się termin zakończenia prac z końcem
września 2021 r. Zarząd będzie na bieżąco informowany o postępach prac.
Ad. 5 ) Złożenie informacji przez Biuro Związku z organizacji V Drużynowych, Spławikowych
Zawodów Wędkarskich Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o "Puchar Noteci", które odbyły
się z zachowaniem reżimu sanitarnego w dn. 18.10.2020 r. w miejscowości Łęgowo ( Gmina
Stare Kurowo); przedstawienie klasyfikacji końcowej i rozliczenia.
Trzyosobowe drużyny wędkarzy rywalizowały ze sobą, ale też z niesprzyjającą aurą, na
Noteci w miejscowości Łęgowo. Udział w zawodach wzięły drużyny zgłoszone przez samorządy
zrzeszone w stowarzyszeniu. Uczestniczyło w sumie 8 drużyn z terenu gmin nadnoteckich: Miasto
Czarnków, Gmina Czarnków, Gmina Zwierzyn, Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Miasto i Gmina Drezdenko, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią oraz gospodarze - Gmina Stare
Kurowo. Samorząd lokalny reprezentowała Pani Magdalena Szydełko Wójt Gminy Stare Kurowo.
Organizatorzy zawodów zapewnili przygotowanie miejsca spotkania z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz w związku ze stanem epidemicznym zastosowane zostały środki ostrożności wobec
wszystkich uczestników wydarzenia. Wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności. Uczestnicy,
w tym zawodnicy i sędziowie oraz organizatorzy zobowiązani zostali do złożenia „Oświadczenia”
w związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia SARS – CoV-2, na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w trakcie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Głównego Inspektora Sanitarnego. Przygotowaniem łowisk zajęło się miejscowe koło wędkarskie: PZW Stare Kurowo Gminne Koło Nr 1, którego prezesem jest Sylwester Kraska. Kilkugodzinny program spotkania przebiegł sprawnie dzięki wsparciu
organizacyjnemu i technicznemu przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie, którego dyrektorem jest Pani Beata Kotkowicz. Sędzią Głównym Zawodów był Roman Berkowski. Natomiast
sędzią – sekretarzem był Kamil Walczak, a sędzią wagowym- Adam Kosmala. W ostatecznej klasyfikacji, najlepsza okazała się drużyna reprezentująca Gminę Zwierzyn (Gminne Koło PZW Zwierzyn). Na drugim miejscu uplasowali się gospodarze- reprezentacja Gminy Stare Kurowo (PZW
Stare Kurowo Gminne Koło Nr 1). Na trzecim miejscu znalazła się drużyna Miasta i Gminy Drezdenko (PZW Koło nr 1 „Noteć” Drezdenko), w składzie której rywalizowała jedyna, wędkująca w
czasie zawodów kobieta- Mariola Korzeń, co docenili organizatorzy zawodów. Zwycięskie drużyny
otrzymały puchary, pamiątkowe dyplomy, a także nagrody finansowe, przy czym należy zaznaczyć,
że kryterium wagowe stanowiło wyznacznik, dlatego w przypadku jednej drużyny został przyznany
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„Puchar Noteci” na zasadach „Wyróżnienia”. Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy z podziękowaniem za udział w zawodach. Pamiątkową statuetkę za złowienie największej ryby zdobył reprezentujący Gminę Zwierzyn- Robert Wcisło. Zawody odbyły się na otwartym terenie, przy Noteci, w
urokliwym krajobrazie i okolicznościach przyrody Gminy Stare Kurowo.
Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała podziękował gospodarzowi zawodów, w
osobie Pani Wójt Gminy Stare Kurowo Magdaleny Szydełko za sprawną organizację i pomoc oraz
zaangażowanie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie.
Szczegółowe rozliczenie finansowe na kwotę 3.019,00 zł za organizację zawodów
wędkarskim w Gminie Stare Kurowo przedstawiła Gł. Księgowa Związku Jolanta Maślanka.
Wniosek z dyskusji: Termin spławikowych zawodów drużynowych ZMiGN o "Puchar
Noteci" w roku 2021 przesunąć na maj/czerwiec w uzgodnieniu z zainteresowanymi Kołami PZW.
Ad. 6 ) Prowadzący obrady poprosił Biuro Związku o przedstawienie propozycji wypracowanych przez Zarząd do plany pracy Związku na rok 2021 ( odczytane zostały projekty uchwał
Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie planu działania i
budżetu Związku na rok 2021 ). Projekty uchwał w zał. do niniejszego protokołu, przyjęte zostały przez aklamację. Ustalono termin kolejnego spotkania roboczego online, 12.01.2021 r.
godz.10.00 (WZC ZMiGN).
Ad. 7 ) Dyrektor Biura przedstawiła warunki udziału w konkursie ogólnopolskim, tegorocznej
edycji "Nagrody Przyjaznego Brzegu" ( Zarząd podjął decyzję, że udzieli Rekomendacji i dokona poprzez Biuro Związku zgłoszenia dwóch kandydatów do tej prestiżowej Nagrody;
- Samorząd Gminy Santok za realizację inwestycji na szlaku ("Marina Santok"),
- Sławomir Napierała Prezes Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Burmistrz Miasta i
Gminy Nakło nad Notecią (wniosek o nagrodę indywidualną w roku XX - lecia działalności
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich). Podkreśla się, że udziału w tej części obrad nie brał Pan
Sławomir Napierała, poproszony przez pozostałych uczestników obrad online o wyłączenie się
z obrad. Wnioski wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji konkursowej przygotowane zostaną przez Dyrektor Biura Związku i wysłane na adres: PTTK Warszawa CTW, w terminie do
końca grudnia 2020 r).
Na zakończenie spotkania prowadzący obrady złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczno- noworoczne, dziękując Delegatom w mijającym roku dwudziestolecia istnienia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za inspirującą pracę na rzecz organizacji. Szczególne podziękowania skierowane zostały pod adresem Dyrektor Biura Związku Hanny Forbrich za wiele lat
wytrwałej pracy, z pasją na rzecz organizacji. Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. PREZES ZARZĄDU: /-/ Sławomir Napierała
2. PROTOKOLANT: /-/ Hanna Forbrich
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