PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Czarnków, 27 września 2019 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie przez Prezesa Zarządu Związku Sławomira Napierała.
2. Wystąpienie gospodarza spotkania, Delegata Gminy Miasto Czarnków, Burmistrza
Czarnkowa Andrzeja Tadla.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podsumowanie wydarzeń promocyjnych, wspólnych: cykl pn. „Dzieje się w Dolinie
Noteci”:
5.1. „Święto Noteci” w Drawsku, 27.07.2019 r. – złożenie sprawozdania z realizacji
zadania przez Gminę Drawsko
5.2. IV Spławikowe Zawody Wędkarskie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o Puchar
Noteci, Krzyż Wielkopolski, 22.09.2019 r. – komunikat z zawodów.
5.3. Konkurs fotograficzny im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią”,
Krzyż Wielkopolski – termin nadsyłania prac do 15 listopada 2019 r., promocja
wydarzenia w samorządach nadnoteckich.
6. Informacja o udziale w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Regionu (wrzesień
2019r.) – nominacja w woj. kujawsko- pomorskim dla "Noteckiego Szlaku Wodnego"
i „Święta Noteci”.
7. Analiza Strategii Związku Miast i Gmin Nadnoteckich pn. „Program Rozwoju Produktu
Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich” pod kątem rozbudowy
o nowych członków organizacji.
8. Organizacja Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (I dekada
grudnia 2019r.)- planowany udział przedstawicieli Ligi Morskiej i Rzecznej z okazji
stulecia obchodów istnienia LMiR.
9. Przyjęcie założeń do planu pracy i budżetu Związku na rok 2020.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
Ad. 1- 4) Obrady Zarządu odbyły się w Urzędzie Miasta Czarnków. Delegatów powitał
Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała- Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
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Lista obecności członków Zarządu Związku stanowi zał. nr 1. Stwierdzono quorum władne do
podejmowania prawomocnych decyzji (w chwili rozpoczęcia obrad obecnych było 4 członków
Zarządu- obecność osobista lub poprzez upoważnionych przedstawicieli).
Prezes Zarządu przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie bez zmian.
Zebranych przywitał gospodarz spotkania- Burmistrz Miasta Czarnków Andrzej TadlaV-ce Prezes Zarządu Związku, który dokonał wprowadzenia i przedstawił najważniejsze
przedsięwzięcia inwestycyjne. Burmistrz podkreślił, że Czarnków jest miastem otwartym i
gościnnym. Podziękował zebranym za przybycie i życzył owocnego przebiegu obrad.
Ad. 5) Przystąpiono do omówienia wydarzeń promocyjnych wspólnych dla członków
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich- cykl: „Dzieje się w Dolnie Noteci!”- kalendarz jest
publikowany na stronie internetowej Związku www.rzekanotec.pl. Dystrybucja odbywa się
podczas imprez wodniackich na całym szlaku oraz poprzez spotkania branżowe. Wersja
elektroniczna została także przekazana drogą e-mailową do wszystkich członków organizacji.
samorządy nadnoteckie zgłosiły do kalendarza po jednym wydarzeniu na terenie swojej gminy,
dodatkowo do kalendarza wprowadzone są imprezy ZMiGN, takie jak "Święto Noteci 2019",
które odbyło się w ramach tegorocznej edycji konkursu w Gminie Drawsko oraz Spławikowe
Drużynowe Zawody Wędkarskie ZMiGN o Puchar Noteci (gm. Krzyż Wielkopolski). W tym
punkcie obrad uszczegółowienia do kalendarza "Dzieje się w Dolinie Noteci!" dokonała dyrektor
biura Hanna Forbrich omawiając zasady konkursowe dla członków ZMiGN. W ramach konkursu
ofert na organizację „Święta Noteci 2019” ofertę złożyła Gmina Drawsko. W tym roku do
konkursu postawione zostały niższe środki finansowe niż poprzednio (5 tys. zł). Święto odbyło
się na Marinie „Yndzel” w Drawsku, 27 lipca 2019 r. Natomiast o szczegóły dotyczące
przygotowania i przebiegu „Święta Noteci” w Gminie Drawsko poproszono przedstawicielkę
gminy p. Hannę Matkowską- podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Gminie
Drawsko. Oprócz wyszczególnionych w sprawozdaniu środków z budżetu ZMiGN Gmina
Drawsko pozyskała na organizację imprezy "Święto Noteci" środki z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w wysokości 17.221 zł.
Wydarzenie promocyjne „Święto Noteci” rozpoczęło się o godzinie 8.00 zawodami
wędkarskimi. Nagrody dla uczestników zawodów zostały ufundowane z dofinansowania z
UMWW. Następnie o godzinie 14.00 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie „Święta Noteci”,
przywitano zaproszonych gości, mieszkańców, turystów. W trakcie „Święta Noteci” odbywały
się występy kabaretu, pokazy pierwszej pomocy (WOPR „Anioły” z Trzcianki), można było
skorzystać z rejsów po Noteci, nie zabrakło również stoisk promocyjnych, w tym m.in. Związku
Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle nad Notecią oraz Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z/s w
Pile. Na stoisku odbywały się różnorodne konkursy oraz animacje, gry edukacyjne i warsztaty
plastyczne dla dzieci. Organizatorzy zapewnili dużo atrakcji - na lądzie i na wodzie. Można było
skorzystać z rejsów statkiem wycieczkowym oraz smoczymi łodziami. Łącznie na Noteci
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podczas imprezy pływały cztery jednostki. Podczas imprezy wystąpiły gwiazdy wieczoru: Paweł
Kuleszewicz (gawędziarz, artysta znany z audycji radiowej Radia Poznań „Trochę gwary dla
naszej wiary”, „Kapeli zza winkla” i „Kabaretu z Woźnej”) oraz Andrzej Rybiński (piosenkarz).
Prowadzone były prezentacje dotyczące gwary oraz legend związanych z promowanym
obszarem. Dla chętnych była możliwość degustacji potraw z ryb słodkowodnych. Podczas obrad
Zarządu przedstawiona została prezentacja multimedialna oraz bogata dokumentacja
fotograficzna.
Prezes Zarządu Sławomir Napierała podziękował delegatowi Gminy Drawsko: Wójtowi
Gminy- Bartoszowi Niezborała oraz zaangażowanym pracownikom Urzędu, przede wszystkim
Sekretarz Gminy- Annie Fręś oraz Hannie Matkowskiej za organizację imprezy na wysokim
poziomie. Doceniono pozyskanie dodatkowego dofinansowania na realizację zadania
promocyjnego ze źródeł zewnętrznych na działania promocyjne. Rozliczenie finansowe oraz
sprawozdanie z realizacji imprezy zostało złożone przez Gminę Drawsko rzetelnie i terminowo.
W ramach podsumowania zaznaczono, że w kolejnych edycjach „Święta Noteci” planowany jest
udział przedstawicieli gmin członkowskich również na stoisku, o pomoc poproszeni zostaną np.
pracownicy ds. promocji i rozwoju gmin. Podczas wydarzenia przydaje się każda pomoc,
bowiem potrzebne jest nie tylko obsługiwanie stoiska promocyjnego, ale również udział podczas
części oficjalnej, czy też realizowanie prac związanych z dokumentacją fotograficzną wydarzenia
i obsługą medialną.
Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała podziękował za skuteczne promocję regionu
Doliny Noteci. W grudniu podczas najbliższych obrad Walnego Zebrania Członków Związku
zostanie przedstawiona informacja o kolejnej edycji konkursu na organizację "Święta Noteci"tak, żeby chętni członkowie Związku mieli czas do przygotowania atrakcyjnych ofert.
Pracownik Urzędu Miasta Czarnków, specjalista ds. promocji i współpracy zagranicznej
Grzegorz Wójcik zaproponował, żeby imprezy były lepiej skoordynowane pod kątem terminów,
bowiem zdarzyło się tak w sezonie wodniackim, że wiele ciekawych na szlaku wydarzeń odbywa
się w weekendy- dzień po dniu.
Przedstawiciel członka Zarządu Wojciecha Oskwarka Delegata Gminy Nowa Wieś
Wielka Łukasz Michalik zadał pytanie odnośnie kosztów całej tegorocznej imprezy „Święto
Noteci”. Pani Hanna Matkowska poinformowała, że był to koszt finansowy rzędu 30 tys. zł (w
tym środki: Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego (za pośrednictwem NGR w Pile) oraz środki własne Gminy Drawsko).
Dodatkowo wliczyć należałoby koszty pracy osobowej oraz wkładu rzeczowego Gminy
Drawsko.
Następnie złożona została informacja z IV Wędkarskich Drużynowych Spławikowych
Zawodów Wędkarskich ZMiGN o „Puchar Noteci”. Gospodarzem tegorocznej edycji była Gmina
Krzyż Wielkopolski. W zawodach uczestniczyło sześć drużyn. Pierwsze miejsce zdobyła Gmina
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Czarnków, II miejsce- Gmina Krzyż Wielkopolski, III m.- Gmina Wieleń, IV m.- Miasto
Czarnków, V m.- Gmina Zwierzyn, VI m.- Gmina Drawsko. Największą rybę złowił zawodnik
drużyny z Krzyża Wielkopolskiego. Podano składy drużyn uczestniczących w zawodach. Pan
Sławomir Napierała przeprosił za brak udziału drużyny z Gminy Nakło nad Notecią, który
wynikał z pokrycia się terminu zawodów z imprezą odbywającą się na terenie Gminy Nakło nad
Notecią. Prezes podziękował przede wszystkim za organizację zawodów w Gminie Krzyż
Wielkopolski. Zaznaczył także, że jest duże oczekiwanie środowiska wędkarskiego odnośnie
kontynuowania zawodów w kolejnych latach. Zawody powinny odbywać się na rz. Noteć.
Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego - Rafał Sroka zaznaczył, że na terenie gminy są
bogate tradycje wędkarskie. Wśród zawodników są mistrzowie świata, również sędziowie, którzy
sędziowali zawody Związku Miast i Gmin Nadnoteckich mają rangę sędziów
międzynarodowych, m.in. w latach poprzednich byli sędziami na mistrzostwach świata
odbywających się we Wrocławiu. Zawodnicy z Krzyża Wielkopolskiego przygotowali 700
metrów nabrzeża Noteci, aby możliwe było przeprowadzenie zawodów. Warto zwrócić uwagę,
że konieczna jest wcześniejsza deklaracja odnośnie liczby drużyn uczestniczących w zawodach.
Taka informacja jest ważna z uwagi na konieczność przygotowania stanowisk, nabrzeża itp.
Podczas obrad przedstawiono dokumentację fotograficzną z zawodów dostępną na stronie
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich: www.rzekanotec.pl -zwycięzcom zawodów wręczone
zostały puchary, nagrody finansowe oraz statuetka za złowienie największej ryby.
Szczegóły dotyczące przebiegu zawodów oraz finansowe rozliczenie przez Związek na
kwotę ok. 3.000 zł przedstawił Skarbnik Zarządu, Burmistrz Krzyża Wlkp. - Rafał Sroka. Prezes
Zarządu Sławomir Napierała podziękował za zaangażowanie pracowników Gminy Krzyż Wlkp.,
przede wszystkim pani Izabeli Lala - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w
Gminie Krzyż Wlkp.
Kolejnym, omówionym działaniem promocyjnym był Powiatowy Konkurs Fotograficzny
im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią”. Termin nadsyłania prac upływa 15
listopada 2019 r. Udział w konkursie jest bezpłatny. Biuro Związku prześle przypomnienie o
konkursie do wszystkich członków. Pomimo tego, że w nazwie konkursu jest „powiatowy”, to
prace można nadsyłać ze wszystkich gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
Organizator wyraził na to zgodę. Związek współfinansuje organizację wydarzenia w postaci
zakupu nagrody rzeczowej dla jednego ze zwycięzców konkursu. W dniu 29 listopada 2019r.
odbędzie się jubileuszowa- dziesiąta gala finałowa, na którą zaproszeni są wszyscy delegaci
ZMiGN. W uroczystości udział weźmie rodzina śp. Mariana Bakinowskiego.
Burmistrz Krzyża Wlkp. Rafał Sroka dodał, że Noteć jest bardzo specyficzną rzeką. W
Krzyżu Wielkopolskim odnaleziono w starorzeczu rzeki relikty przeszłości sprzed 13-15 tys. lat.
W przygotowaniu przez gminę jest materiał dotyczący tego znaleziska, który będzie promował
region nadnotecki. Może warto byłoby poprzez ZMiGN promować znaleziska archeologiczne w
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regionie. Jest to kolejny, możliwy kanał wzmacniania poprzez promocję potencjału
turystycznego Doliny Noteci.
Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała podkreślił, że te atrakcyjne punkty w
poszczególnych gminach członkowskich winny zostać ujęte w razie przygotowywania przez
Związek kolejnych materiałów promocyjnych szlaku noteckiego. Każda z gmin mogłaby
przedstawić walory ze swojego regionu, ale musiałby zostać wypracowany szablon, wg którego
należałoby taki materiał przygotować.
Burmistrz Czarnkowa Andrzej Tadla zaproponował do rozważenia, aby takie wydanie
było wspólnie finansowane przez gminy członkowskie oraz ZMiGN. Przypomniano w toku
dyskusji, że w latach poprzednich wydawany był przez Związek folder „Szlakiem Noteci” (w
kilku edycjach oraz wersjach językowych). Może warto byłoby powrócić do tej formuły i
wydania kolejnych materiałów z uwzględnieniem propozycji- archeologicznych,
przedstawionych przez delegatów. Należy też wzorować się na nagrodzonych wydawnictwach
branżowych, realizowanych przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w Poznaniu.
Ad. 6) Informacja o udziale w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Regionu
(wrzesień 2019r.) – nominacja w woj. kujawsko- pomorskim dla Noteckiego Szlaku Wodnego
i „Święta Noteci” została przedstawiona przez dyrektor biura. Związek Miast i Gmin
Nadnoteckich został rekomendowany do konkursu na szczeblu regionalnym. Informacja przyszła
do Związku z Wielkopolski, jednak nominacja z uwagi na siedzibę Związku musiała zostać
zgłoszona przez Kujawsko- Pomorską Organizację Turystyczną. Głosowanie odbyło się
internetowo, do szczebla krajowego zakwalifikowały się duże produkty turystyczne
zlokalizowane przy większych ośrodkach miejskich. Natomiast sama nominacja stanowi o
prestiżu. Ważne jest podejmowanie współpracy z organizacjami na szczeblu regionalnym.
Zebranych poinformowano, że ZMiGN jako kilkukrotny laureat ogólnopolskiej Nagrody
Przyjaznego Brzegu może wskazać nominację do kolejnej Nagrody (termin zgłaszania upływa z
końcem br.).
Prezes Zarządu Sławomir Napierała zaproponował dwie kandydatury do tegorocznej
edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu. Biorąc pod uwagę nadchodzące dwudziestolecie działania
Związku zaproponował, żeby Związek do Nagrody Przyjaznego Brzegu nominował osobę, która
aktywnie uczestniczy, praktycznie od powstania organizacji w pracach Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich, zajmując stanowiska na różnych szczeblach w samorządzie terytorialnym. Osoba
ta jest oddanym orędownikiem przywrócenia Noteci mieszkańcom miast i gmin nadnoteckich
(propozycja zgłoszenia rekomendacji do nagrody indywidualnej). Propozycja została
zaakceptowana jednomyślnie "za" przez członków Zarządu. Drugi wniosek wraz z rekomendacją
do nagrody zostanie przygotowany dla gminy członkowskiej, która realizuje inwestycję
rozbudowy przystani wodnej przy udziale środków zewnętrznych w ramach programu Interreg.
Członkowie Zarządu przychylili się do zaproponowanej kandydatury. Uzyskanie materiałów do
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przygotowania zgłoszenia konkursowego powierzono dyrektorowi Biura ZMiGN. Hanna
Forbrich zaznaczyła podczas dyskusji, że "zdobycie ogólnopolskiej Nagrody Przyjaznego Brzegu
nie jest łatwe, bowiem w kapitule konkursowej biorą udział przedstawiciele różnych środowisk i
branż, również nowego ministerstwa. Analiza zgłoszenia jest prowadzona wielokierunkowo.
Zdarza sie, że nawet dobrze przygotowane zgłoszenie nie zawsze znajduje uznanie w opinii
kapituły oceniającej." Biuro przygotuje karty zgłoszeniowe i dochowa terminu. Do czasu
rozstrzygnięcia konkursowego nie należy podawać, kto uzyskał rekomendację Zarządu do
tegorocznej nagrody.
Ad. 7) W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do analizy Strategii Związku Miast i
Gmin Nadnoteckich pn. „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla
Gmin Nadnoteckich” pod kątem rozbudowy o nowych członków organizacji. Prezes Zarządu
poinformował, że w minionym okresie (po wyborach samorządowych) prowadzone były
intensywne rozmowy z gminami w regionie nadnoteckim, które potencjalnie mogłyby być
zainteresowane przystąpieniem do ZMIGN. Uchwałę o przystąpieniu do Związku podjęła Rada
Gminy Białe Błota i gmina ta na grudniowym Walnym Zebraniu oficjalnie wstąpi w poczet
członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Drugą zainteresowaną gminą jest Sicienko (woj.
kujawsko- pomorskie). Do Gminy Sicienko skierowane zostanie zaproszenie do współpracy.
Prezes Zarządu zaproponował, aby podjąć próbę nawiązania współpracy z Gminą Osiek nad
Notecią (woj. wielkopolskie), Sadki (woj. kujawsko- pomorskie), Łabiszyn (woj. kujawskopomorskie).
Odnośnie aktualizacji dokumentu przypomniano, że Strategia powstawała na początku
działań Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (2002- 2004). Aktualizacja została przeprowadzona
w roku 2010 z uwagi na wstąpienie do Związku nowych członków (rozbudowa obejmowała:
Białe Błota, Krzyż Wielkopolski, Nowa Wieś Wielka, Pakość, Szamocin, Ujście, Zwierzyn).
Obecnie skład Związku (w porównaniu z rokiem 2010) poszerzył się o członków wspierających:
Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Nakielski, Powiat Gorzowski oraz Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz członków zwyczajnych nie ujętych w StrategiiGmina Czarnków, Gmina Białośliwie. Warto mieć wspólne dla miast, gmin i powiatów
nadnoteckich opracowanie strategiczne. Przy okazji Burmistrz Sławomir Napierała
poinformował, że w roku 2020 Gmina Nakło nad Notecią przystąpi do opracowania nowej
strategii. Będą w niej również zawarte elementy związane z zagospodarowaniem nabrzeży i
turystyką wodną. Samorządy, które będą aktualizowały własne strategie dobrze, gdyby również
zadbały o wpisanie kwestii związanych z rozwijaniem turystyki wodnej. Opracowanie
związkowe winno zawierać kierunki wspólnych działań, które pozwolą członkom Związku o
ubieganie się o środki finansowe zewnętrzne w kolejnej perspektywie. Powstaje jednak kwestia
kosztów takiego opracowania. Nie ma obecnie możliwych do pozyskania środków zewnętrznych
na opracowania strategiczne.
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Dyrektor Biura zauważyła, że kwestia rozszerzenia Strategii była już analizowana,
wówczas uznano, że jest to na tyle dokument uniwersalny, że może służyć także innym gminom,
jednak patrząc z punktu widzenia nowych członków jest potrzeba aktualizacji obowiązującej
strategii. Wnioskowała o to, m.in. Gmina Białośliwie, która wstąpiła do Związku, by realizować
projekty związane z rozwojem nabrzeża rzeki.
Prezes Zarządu Sławomir Napierała zaproponował, aby w planie budżetu na rok przyszły
ująć zadanie związane z aktualizacją strategii z ewentualnym, aktywnym włączeniem się w
realizację tego zadania przez samorządy gminne- członków ZMiGN. Biuro Związku
przeprowadzi rozeznanie, kto mógłby przeprowadzić aktualizację, i jakie są z tym związane
koszty. Prawdopodobne będzie więc dodatkowe partycypowanie w kosztach aktualizacji Strategii
przez członków Związku. Członkowie Zarządu przegłosowali propozycję przygotowania danych
dotyczących szacunkowych kosztów opracowania i poddanie tematu rozbudowy Strategii do
dalszej dyskusji podczas kolejnych obrad. Rozmawiano także o ewentualnym podniesieniu
wysokości składki członkowskiej- temat będzie dyskutowany w szerszym gronie delegatów.
Ad. 8) Organizacja Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (I
dekada grudnia 2019r.). Planowany jest udział przedstawicieli Ligi Morskiej i Rzecznej z okazji
stulecia obchodów istnienia LMiR- należy uzyskać informację, czy termin na pocz. grudnia jest
odpowiedni. Ważne jest to, aby w Walnym Zebraniu Członków ZMiGN uczestniczyli
przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich trzech województw, Wód Polskich oraz media.
Andrzej Tadla- Burmistrz Czarnkowa zaproponował, aby obrady Walnego Zebrania
zostały zorganizowane w sali towarzyskiej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie. Data
obrad została ustalona na dzień 4 grudnia 2019 r., początek obrad Walnego Zebrania o godz.
10.30, natomiast o godzinie 9.00 odbędą się obrady robocze Zarządu Związku.
Pan prezes Sławomir Napierała zaproponował, aby na obrady WZC zaprosić Pana Adama
Szumlasa- Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, dr Grzegorza SmytryDyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Bydgoszczy, Marszałków
Województw. Gościem specjalnym obrad planuje się, że będą przedstawiciele Ligi Morskiej i
Rzecznej. Ważne będzie wypromowanie gmin członkowskich Związku położonych dalej od
Bydgoszczy wśród przedstawicieli urzędów związanych z gospodarowaniem wodami a
zlokalizowanymi w Bydgoszczy. Dyrektor Biura Hanna Forbrich zaproponowała, by na obrady
zaprosić również p. Ewę Przydrożny, która w roku bieżącym przeszła na emeryturę, a przez wiele
lat pełniła funkcję Dyrektora Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, z którą Związek
współpracował przy realizacji wielu projektów i przedsięwzięć promocyjnych. Pomysł będzie
realizowany w ramach obchodów XX- lecia ZMiGN.
Ad. 9) Przyjęcie założeń do planu pracy i budżetu Związku na rok 2020- konieczne jest
zabezpieczenie środków na obchody jubileuszowe istnienia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
Prezes Zarządu zaproponował, aby odbyło się to w formule dwudniowego Walnego Zebrania,
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przy czym koszt noclegów będzie pokrywany przez członków- delegatów ( należy taką
propozycję przedstawić delegatom ). Do ustalenia pozostanie miejsce obrad jubileuszowych.
Konieczne jest zaktywizowanie do uczestnictwa przedstawicieli gmin członkowskich z
województwa lubuskiego. Podjęto decyzję o podjęciu rozmów np. z Gminą Drezdenko w kwestii
organizacji Walnego Zebrania na 20- lecie działalności Związku. Zaproszonych będzie ok. 50- 60
osób, które współpracowały ze Związkiem.
Drugą kwestią jest praca nad wspólnym kalendarzem imprez na kolejny rok, w którym
znajdą się drużynowe zawody wędkarskie o Puchar Noteci i Święto Noteci. Przewidzieć też
trzeba wydanie materiałów promocyjnych i przystąpienie do aktualizacji Strategii. Warto też
mieć na uwadze udział w spotkaniach branżowych - jak: Sejmik Żeglugi Śródlądowej. Związek
jest członkiem- założycielem Sejmiku. W tegorocznej edycji w Opolu nie udało się uczestniczyć
ze względu na inne zobowiązania służbowe Delegatów, dlatego ważne jest, żeby na udział w
spotkaniach i warsztatach również zabezpieczyć jakieś środki finansowe.
Zdaniem prezesa Sławomira Napierała należałoby zastanowić się nad podniesieniem
składki do 0,50 zł / mieszkańca / rok. (teraz jest 0,25 zł).
Skarbnik Zarządu Rafał Sroka zaproponował, żeby składka nie wynikała z liczby
mieszkańców, ale była wyliczana od innej wartości i była składką - dynamiczną. Można byłoby
dodać do obecnie obowiązującego przelicznika wskaźnik np. dotyczący płacy minimalnej (np.
składka w wysokości 0,02% od płacy minimalnej z uwzględnieniem liczby ludności gmin
członkowskich). Jest to ważne z uwagi na podjęcie przez Związek kolejnych działań oraz
dalszego rozwoju.
Prezes Zarządu Sławomir Napierała poinformował, że uczestniczył w spotkaniu
zorganizowanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, we
współpracy z RZGW, którego tematem przewodnim były plany ochrony Natura 2000 w Dolinie
Noteci. Przedstawione zostały plany, które będą konsultowane w Komisji Europejskiej.
Wyrażone zostało stanowisko dotyczące m.in. Noteci- bagrowania, spływie azotanów do wód.
Dobrym posunięciem był zakup przez RZGW w Bydgoszczy koszarek wodnych, które już
działają m.in. w rejonie Nakła nad Notecią. Drugie spotkanie w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z udziałem v-ce minister Anny Moskwa, które dotyczyło dwóch
przeciwstawnych zadań, tj. tzw. „małej retencji” oraz zasilania rzek. Dalsze dyskusje będą
podejmowane w tej kwestii. Prezes zakończył spotkanie przekazaniem uczestnikom obrad
pamiątkowego wydania z okazji 720- lecia nadania praw miejskich Nakłu nad Notecią.
Na tym zakończono protokół i podpisano.
1. PREZES ZARZĄDU ZWIĄZKU- /-/ Sławomir Napierała

2. DYREKTOR BIURA, PROTOKOLANT- /-/ Hanna Forbrich
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