PROTOKÓŁ Z OBRAD
XXXVI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Miejskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 60, Czarnków, 04.12.2019 r.
PORZĄDEK OBRAD
1.
2.
3.
4.

Przywitanie, otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Wybór Przewodniczącego Zebrania, Z- cy Przewodniczącego, Sekretarza.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków ( lub powierzenie obowiązków Komisji
Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zebrania ).
5.
Przyjęcie porządku obrad.
6.
Przyjęcie
protokołu
XXXV
Walnego
Zebrania
Członków
Związku
(Nakło nad Notecią, 26.03.2019r.).
7.
Podsumowanie działań Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w roku 2019.
8.
Wystąpienia zaproszonych gości.
9.
Podjęcie uchwał XXXVI Walnego Zebrania:
9.1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminy Białe Błota w poczet członków zwyczajnych
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
9.2. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminy Sicienko w poczet członków zwyczajnych
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
9.3. Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej.
9.4. Uchwała w sprawie budżetu Związku na rok 2020.
9.5. Uchwała w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich pn. „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja
Marki dla Gmin Nadnoteckich”.
9.6. Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem jubileuszu XX- lecia
działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią.
10. Wnioski i dyskusja.
Zakończenie obrad.
Ad. 1-5)
XXXVI WZC ZMiGN odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.
W imieniu Zarządu Związku oraz gospodarza obrad Pana Burmistrza Czarnkowa
Andrzeja Tadla, wszystkich gości zaproszonych na obrady XXXVI Walnego Zebrania
Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich powitał Pan Prezes Sławomir Napierała.
Następnie stwierdzone zostało quorum władne do podejmowania prawomocnych
uchwał (obecnych było 9 członków na 15 - prawo głosowania mają członkowie zwyczajni).
Listy obecności- zał. nr 1. Przewodniczącym Zebrania wybrano Pana Andrzeja TadlęBurmistrza Czarnkowa. Propozycja została przyjęta ( jednogłośnie - „za” ). Zastępcą
przewodniczącego został wybrany ( jednogłośnie - „za”) Pan Sławomir Napierała- Burmistrz
Miasta i Gmina Nakło nad Notecią, a sekretarzem Pani Hanna Forbrich- dyrektor Biura
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Związku. Obowiązki Komisji Uchwał i Wniosków poprzez aklamację powierzono
Przewodniczącemu Walnego Zebrania oraz Sekretarzowi.
Tytułem wprowadzenia, przekazano głos gospodarzowi miejsca, dziękując serdecznie
Burmistrzowi Czarnkowa Panu Andrzejowi Tadla za pomoc w organizacji spotkania.
Burmistrz Czarnkowa przedstawił potencjał gospodarczy Gminy Miasto Czarnków, w tym
wiodące na obszarze miasta podmioty gospodarcze, a także uwarunkowania geograficzne
mające wpływ na jego rozwój. Klamrę wypowiedzi włodarza miasta stanowił zaprezentowany
nowy film promocyjny Miasta Czarnków. Na ręce Pana Burmistrza Czarnkowa przekazano
również podziękowanie za pomoc w organizacji spotkania pracownikom Urzędu Miasta
Czarnków oraz Pana Jana Pertka Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.
Ad. 6)
Przewodniczący Zebrania Andrzej Tadla przedstawił proponowany porządek obrad.
Zebranym zaproponowano wprowadzenie zmiany w pkt 9.5 porządku obrad poprzez zmianę
nazwy projektu uchwały na: „Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania strategii
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.” Porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanej
poprawki przyjęto ( jednogłośnie - „za”). Następnie Przewodniczący Zebrania zaproponował
przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Delegaci uznali, że ze względu na
wcześniejsze przekazanie materiałów pod obrady Delegatom ( drogą e-mailową za
pośrednictwem biura Związku ) nie jest konieczne odczytywanie treści protokołu
sporządzonego z obrad, które odbyły się 26.03.2019 r. w Nakle nad Notecią. Protokół został
przedłożony również jako wydruk w materiałach pod minione obrady. Protokoły z obrad są
także publikowane na stronie Związku www.rzekanotec.pl w zakładce „Prace Związku”.
Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty ( jednogłośnie - „za”); zał. nr 2.
Ad. 7)
W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do przedstawienia podsumowania
działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w roku 2019. Część finansową
sprawozdania omówiła Gł. Księgowa Związku Jolanta Maślanka. Poinformowała, że wpływ
składek członkowskich jest stuprocentowy. Zaznaczyła, że działania Związku realizowane są
w sposób oszczędny i celowy. Szczegółowo omówiona została kwestia przeniesienia
nadwyżki kosztów nad przychodami z roku 2018. Do części finansowej sprawozdania nie
zgłoszono pytań. Następnie w imieniu Zarządu Związku dyr. biura zaprezentowała
sprawozdanie z działalności Związku w roku 2019. Zazwyczaj sprawozdanie to poprzedzało
część absolutoryjną zebrania, które Związek odbywa corocznie w marcu, jednak Zarząd
zdecydował, aby tegoroczne sprawozdanie zostało przedstawione na grudniowym
posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Związku. Decyzja ta związana jest z
przygotowaniami do jubileuszu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad
Notecią z okazji 20- lecia działalności Związku. Sprawozdanie zostało przedstawione w
formie prezentacji multimedialnej- zał. nr 3. W roku 2019, były to działania związane z
aktywnym uczestnictwem Związku w działaniach podejmowanych na różnych szczeblach w
zakresie rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w regionie, w tym szlaku wodnego Noteci.
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Podkreślono zaangażowanie członków wspierających i honorowego w dotychczasowych
działaniach. Organizowano i współorganizowano różnorodne wydarzenia promocyjne, w tym
Święto Noteci, zawody wędkarskie, inne wydarzenia ujęte w kalendarzu „Dzieje się w
Dolinie Noteci!”. Przedstawiciele Związku uczestniczyli w kwietniu 2019r. w spotkaniu w
Senacie RP podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych, gdzie
przedstawione zostało Stanowisko przyjęte podczas marcowych obrad Walnego Zebrania
Związku w sprawie rozwoju żeglugi, w tym turystyki wodnej na polskim odcinku MDW E70.
Działania Związku zostały po raz kolejny dostrzeżone na szczeblu ogólnopolskim i
nagrodzone podczas Targów „Wiatr i Woda”. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
uhonorowany został nagrodą ogólnopolską Laur XV- lecia Nagrody Przyjaznego Brzegu za
konsekwentną pracę na rzecz popularyzacji szlaku Noteci i Wielkiej Pętli Wielkopolski.
Wspomniano także o najwyższym wyróżnieniu Ligi Morskiej i Rzecznej, którym został
wyróżniony Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w
Nakle nad Notecią. Nakielska Szkoła otrzymała Pierścień Hallera. „Święto Noteci” w roku
2019 odbyło się w Gminie Drawsko. Związek dofinansował to wydarzenie kwotą 5 tys. zł, w
ramach otwartego konkursu ofert dla członków Związku. Do tej pory, impreza ta była
organizowana: w Powiecie Nakielskim- Nakle nad Notecią, Gminie Santok, Gminie Barcin
oraz Gminie Drawsko. Poinformowano o konkursie ofert już ogłoszonym na rok 2020, wraz z
podaniem daty składania ofert. Przedstawiono także działania zrealizowane w ramach
kalendarza „Dzieje się w Dolinie Noteci!” podczas całego sezonu wodniackiego. Część tych
działań realizowana była we współpracy z Nadnotecką Grupa Rybacką w Pile ( m.in. stoisko
promocyjne na targach produktu lokalnego w Wieleniu i "Święto Noteci" w Drawsku).
Związek sfinansował drużynowe zawody wędkarskie o „Puchar Noteci”, które w roku 2019
odbyły się w Gminie Krzyż Wielkopolski. Poinformowano, że gminy członkowskie mogą
składać już propozycje organizacji zawodów wędkarskich na kolejny rok. W okresie
sprawozdawczym wsparcia Związek udzielił na rzecz organizacji konkursu fotograficznego w
Krzyżu Wielkopolskim, który obchodził swoje 10- lecie. Przedstawiono także informację
dotyczącą projektu realizowanego przez Gminę Santok- budowa przystani na rzece Noteć w
Santoku, przy wsparciu środkami INTERREG VA Brandenburgia- Polska 2014- 2020, tytuł
projektu: „Łączą nas rzeki- II etap. Rozbudowa trans granicznej infrastruktury turystyki
wodnej na obszarze EPEV”. Podkreślono nakład pracy wykonanej przez samorządy
nadnoteckie w zakresie zagospodarowania nabrzeży rzeki we współpracy z zarządcą drogi
wodnej. Na zakończenie podsumowania roku 2019 Prezes Zarządu Związku Sławomir
Napierała przekazał album pt. „Dzika i tajemnicza Dolina Noteci” na ręce dyrektora RZGW
w Bydgoszczy Grzegorza Smytrego, w uznaniu efektywnej współpracy z samorządami miast
i gmin nadnoteckich.
Przedstawiono m.in. zamierzenia Gminy Wieleń odnośnie realizacji projektu
zagospodarowania brzegu Noteci w Wieleniu- Nadnoteckie Bulwary. Na realizację projektu
Gmina pozyskała środki finansowe w ramach WRPO 2014 -2020 na działania
rewitalizacyjne. Poinformowano także o kolejnych dwóch gminach, które zdecydowały się w
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roku 2019 przystąpić do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich- są to Gminy Białe Błota i
Sicienko.
Pan Prezes Zarządu Sławomir Napierała zwrócił uwagę na dodatkowe elementy, które
miały wpływ na działania podejmowane przez Związek- w zeszłym roku dokonano
uporządkowania gospodarowania wodami, bowiem Noteć uzyskała wreszcie jednego
zarządcę- RZGW z siedzibą w Bydgoszczy. W tym miejscu Prezes Zarządu podziękował za
obecność na każdym z ostatnich Walnych Zebrań Związku Pana Dyrektora RZGW Grzegorza
Smytrego. Poinformowano, że zostały zakupione przez RZGW koszarki i powoli żeglowność
szlaku się poprawia. Prezes Zarządu wspomniał o wspólnej wizycie z Dyrektorem RZGW w
Bydgoszczy w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej u Pani
Wiceminister Anny Moskwa. Podczas spotkania w Ministerstwie dyskutowano o dużym
problemie, jakim jest bilans wodny. Z jednej strony mówi się o konieczności retencjonowania
wody, ale z drugiej - konieczne jest też zasilanie rzeki w wodę tak, aby zachowane były
parametry żeglowności. Konieczne jest rozpoczęcie procesu zatrzymywania wody w rzece
tak, aby jej stan był na odpowiednio wysokim poziomie. Bardzo dużo wody oddajemy do
Bałtyku. Prezes Zarządu podkreślił, że mamy na Noteci infrastrukturę nabrzeżną. Natomiast
dziś już trzeba zmierzać do odpowiedniego gospodarowania wodą na rzece Noteć i
spowodowanie, żeby warunki żeglowności były coraz lepsze. Związek uczestniczył także
wspólnie ze Starostą Nakielskim w spotkaniach w Ministerstwie odnośnie wzmocnienia
szkolnictwa zawodowego w zakresie wprost związanym z gospodarką śródlądowych dróg
wodnych. Jest wola Ministerstwa, aby ściśle współpracować z Zespołem Szkół Żeglugi
Śródlądowej w Nakle nad Notecią, a docelowo stać się jej organem prowadzącym. Jest
szansa, że uda się to przeprowadzić. Dużo obecnie realizowanych jest działań w gminach,
działania te związane są z rzeką. Potrzeba jest jednak wykreowania produktu wspólnego,
markowego. O tym dyskutowano podczas obrad Zarządu poprzedzających minione Walne
Zebranie. Zarząd Związku zdaje sobie sprawę, że będzie to proces bardzo trudny, długotrwały
i kosztowny. Prezes Zarządu zauważył, że żeby być dostrzegalnym na zewnątrz, to trzeba
podjąć intensywniejsze działania. Związek jest znany na obszarze, na którym działa oraz w
gremiach specjalistycznych, z którymi współpracuje. Nie jest natomiast znany powszechnie w
kraju. Dlatego konieczne są wyjazdy do Senatu, czy też zaproszenie Komisji senackich, czy
też sejmowych na terenowe obrady nad Noteć. Ma to na celu zainteresowanie osób
decyzyjnych problemami Noteci. Prawdopodobne jest, że zajdzie konieczność opracowania
nowej Strategii Związku, której głównym celem będzie wypromowanie lubuskowielkopolsko- kujawsko-pomorskiego markowego produktu turystycznego, który będzie
łączył wspólne działania na rzece, ale będzie wychodził ponad region. Może to być jednodwa wydarzenia coroczne, cykliczne, na terenie gmin nadnoteckich, które będą mocno
podkreślone medialnie w kraju. Będzie to wymagało wspólnego wysiłku długofalowego.
Ad. 8)
W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Pan kpt. ż. śr. Grzegorz Nadolny- Zespół Szkół
Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Przekazał
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pozdrowienia od Prof. Zygmunta Babińskiego, który ze względu na inne obowiązki nie mógł
osobiście uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania oraz od Pana Andrzeja Królikowskiego
Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej. Pan Grzegorz Nadolny zaproponował, aby wydarzeniem
sztandarowym był Flis Notecki - "w nowej odsłonie". Przypomniał Flisy realizowane w
pierwszych latach działalności ZMiGN. Kapitan przypomniał historię organizowania Flisów
Noteckich oraz genezę powstania związków nadrzecznych. Flis mógłby być także związany z
działaniami podejmowanymi przez RZGW w Bydgoszczy w celu poprawienia żeglowności
szlaku wodnego. Ponadto, by informacje odnośnie głębokości tranzytowych były podawane w
dłuższej perspektywie czasowej, tak aby turyści z zachodu Europy po wpłynięciu na nasze
wody mogli również wrócić do siebie po zakończeniu rejsu. Można też np. zastanowić się nad
zorganizowaniem kongresu miast i gmin nadrzecznych- gromadzącym organizacje działające
dla ożywienia rzek w różnych regionach Polski. Kpt. G. Nadolny zwrócił uwagę na
konieczność zasilania Noteci w wodę tak, aby możliwe było zapewnienie głębokości
tranzytowych na całym szlaku wodnym. Wspomniał także o planowanym, przyszłorocznym
Jubileuszu z okazji 75- lecia Szkoły Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława
Romanowskiego w Nakle nad Notecią.
Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Toczko- Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi
Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, który
poinformował o trudnościach w sezonie wodniackim, jakie spotykają jednostki pływające, w
tym statek szkolny „Wł. Łokietek” na szlaku wodnym; m.in: niski stan wód unieruchomił na
miesiąc statek w Krostkowie. "Tu ważna jest współpraca z RZGW w Bydgoszczy, np. przy
wykaszaniu roślinności wodnej". Wspomniał również o wzmiankowanym podczas różnych
konferencji planie dotyczącym budowy kanału lateralnego do Noteci przeznaczonego do
obsługi transportowej, tzw. obejście południowe Kanału Bydgoskiego i Noteci.
Pan Prezes Zarządu Sławomir Napierała stwierdził, że nt. opracowanie powstaje w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego, gdzie rozpatrywanych
jest kilka koncepcji połączenia dróg wodnych Wisły i Odry. Ma to być tzw. pas wody
gospodarczej- do celów transportowych, jednak decyzje odnośnie tego, jaka koncepcja
zostanie przyjęta będą zapadały na szczeblu centralnym. "Tu jednak priorytetem jest droga
wodna E40 i port intermodalny Emilianowo". Związek może i powinien zabiegać o to, aby
Noteć miała klasę turystyczną- zdaniem prezesa. Trzeba w tym względzie doprowadzić do
trwałego podniesienia stanu wody na Noteci. Przy założeniu, że to się powiedzie będzie
można myśleć w przyszłości o wprowadzeniu na rzece lokalnego transportu towarowego
barkami 500 – 700 ton, które mogłyby dostarczać towary na przeładunek do Bydgoszczy- i
dalej transport wodny do Nakła. Na przykład jest to rozwiązanie, które mogłoby być
stosowane w cukrowni w Nakle nad Notecią (jedna barka ładunku to 25 tirów). Związek
powinien lobbować za pośrednictwem Parlamentarzystów, aby pomysł kanału lateralnego nie
upadł. „Jest to bowiem szansa na rozwój całego regionu nadnoteckiego”.
Pan Grzegorz Smytry- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Bydgoszczy przedstawił działania, które zostały podjęte w minionym okresie przez RZGW.
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W obecnym kształcie RZGW funkcjonuje niespełna dwa lata. Nie wszystkie planowane
zadania udało się w pełni wykonać- przyczyniła się do tego m.in.- tegoroczna susza. Stan
wody w Noteci w roku 2019 był przeważnie stanem niskim. Obecnie jest lepiej, bo
większości są to stany średnie. Zakupione przez RZGW koszarki nie funkcjonowały jeszcze
w okresie całego roku bowiem Inspekcja Pracy przeciągnęła niejako odbiór tych jednostek w
sensie ich dopuszczenia do pracy na szlaku wodnym. W roku 2020 mają pracować dwa
zestawy koszarek na Noteci. Sprawdzane są możliwości zastosowania urządzenia
wielofunkcyjnego wyposażonego w refuler, który na bieżąco mógłby rozwiązywać problemy
na newralgicznych odcinkach szlaku wodnego. Posiadanie takiego urządzenia uniezależniłoby
RZGW od postępowań przetargowych, które są organizowane przez Wody Polskie jako
przetargi tzw. „unijne” a są to długotrwałe procedury. W zakresie prac prowadzonych na
śluzach Pan Dyrektor Grzegorz Smytry poinformował, że kończony jest remont śluzy Lisi
Ogon. W roku 2020 rozpoczęte zostaną prace na śluzie Czyżkówko- będzie to inwestycja 2- 3
letnia. Zbiorniki retencyjne- Gopło i Pakość są w złym stanie pod względem poziomu wody.
W zeszłym roku woda była „pożyczana” z Warty, żeby możliwe było zasilenie Noteci.
Poinformowano także, że w roku 2020 zrealizowane zostaną prace związane z
remontem nabrzeża w Nakle nad Notecią. Ważne jest również, aby wysokość środków
finansowych na utrzymanie istniejącej infrastruktury nie była niższa, niż do tej pory.
Ad. 9)
W części uchwałodawczej podjęto następujące uchwały:
- Uchwała nr 4/XXXVI/2019 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich w sprawie przyjęcia Gminy Białe Błota w poczet członków zwyczajnych
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (zał. nr 4). W treści uchwały wprowadzono zapis
„Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.” Uchwała została podjęta
jednogłośnie „za”.
- Uchwała nr 5/XXXVI/2019 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich w sprawie przyjęcia Gminy Sicienko w poczet członków zwyczajnych Związku
Miast i Gmin Nadnoteckich (zał. nr 5). W treści uchwały wprowadzono zapis „Uchwała
wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.” Uchwała została podjęta jednogłośnie „za”.
- Uchwała nr 6/XXXVI/2019 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich w sprawie wysokości składki członkowskiej- przedstawiono trzy projekty
uchwały, z czego Zarząd Związku rekomenduje projekt nr 3- z zastosowaniem tzw. składki
„dynamicznej”- uzależnionej od wysokości minimalnego wynagrodzenia określonego
rozporządzeniem Rady Ministrów na dany rok, z zastosowaniem okresu przejściowego w
roku 2020 przy wysokości składki przyjętej na rok 2020 na poziomie 0,35 zł / mieszkańca.
Pan Sławomir Napierała stwierdził, że konieczne jest urealnienie wysokości składki
członkowskiej. Działania Związku są podejmowane szeroko, wszystkie zadania niestety
wiążą się z określonymi kosztami, które Związek musi ponosić. Zmiana wysokości składki
jest konieczna do dalszego skutecznego działania. Gł. Księgowa Jolanta Maślanka
poinformowała, że wydatki realizowane są w sposób minimalny, jednak wzrastające koszty
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powodują, że skuteczność działania Związku przy obecnej składce może być znacznie
ograniczona.
Uchwała została podjęta- wg wariantu nr 3 - tj. składki uzależnionej od wysokości
minimalnego wynagrodzenia określonego rozporządzeniem Rady Ministrów na dany rok, z
zastosowaniem okresu przejściowego w roku 2020 przy wysokości składki przyjętej na rok
2020 na poziomie 0,35 zł / mieszkańca - jednogłośnie „za”. Uchwała nr 6/XXXVI/2019
Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie wysokości
składki członkowskiej (zał. nr 6).
- Uchwała nr 7/XXXVI/2019 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich w sprawie budżetu Związku na rok 2020 (wg wariantu nr 2- przy wysokości
składki 0,35 zł/ mieszkańca na rok)- Gł. Księgowa poinformowała, że uwzględnione zostały
wysokości wydatków obligatoryjnych, które muszą być poniesione do sprawnego
funkcjonowania Związku, a także przewidziano wydatki związane z działaniami
planowanymi do realizacji w roku 2020, z uwzględnieniem środków postawionych do
otwartego konkursu ofert (zał. nr 7). Uchwała została podjęta jednogłośnie „za”.
- Uchwała nr 8/XXXVI/2019 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich (zał. nr 8). Wyjaśnienia odnośnie tego działania poczynione zostały wcześniej
przez Prezesa Zarządu Sławomira Napierałę. Uchwała została podjęta jednogłośnie „za”.
- Uchwała 9/XXXVI/2019 Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem jubileuszu XX- lecia działalności
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Nakle nad Notecią (zał. nr 9). Dyrektor Biura
Związku Hanna Forbrich złożyła wyjaśnienie odnośnie daty w projekcie uchwały i poprosiła
o jej poprawienie w zakresie daty ujętej w treści uchwały- zmiana zapisu na dzień 21 stycznia
2000r. Uchwała, wraz z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki, została podjęta jednogłośnie
„za”.
Dyrektor Biura poinformowała, że w związku z tym, że podjęto uchwałę o zmianie
wysokości składki członkowskiej komplet uchwał (oryginały) z Walnego Zebrania w wersji
papierowej zostanie przesłany do wszystkich członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
Ad. 10)
Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał Pan Prezes Zarządu Sławomir Napierała, który
poinformował o dwóch ważnych wydarzeniach. Pierwszym z nich jest Walne Zebranie, które
planowane się do odbycia do końca marca 2020r. Jako organizator planowanego zebrania
zgłosiła się Gmina Zwierzyn (woj. lubuskie).
Drugie ważne wydarzenie to 20- lecie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Jako, że
siedzibą Związku jest Nakło nad Notecią to, jeśli Delegaci wyrażą taką wolę, to organizacji
wydarzenia może się podjąć Miasto i Gmina Nakło nad Notecią we współpracy z Powiatem
Nakielskim. Elementem obchodów będzie rejs statkiem po Noteci. Szczegóły zostaną
ustalone podczas kolejnych obrad Zarządu Związku. Planowany termin to maj- czerwiec lub
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druga połowa września. Propozycja miejsca jubileuszu w Nakle nad Notecią została
zaakceptowana (jednogłośnie- "za") przez Delegatów.
Prezes Zarządu Pan Sławomir Napierała podziękował Delegatom i wszystkim
gościom za udział w obradach oraz aktywne działania na rzecz rozwoju całego regionu
nadnoteckiego.
Dyrektor SZŚ Kazimierz Toczko poinformował, że do Technikum Żeglugi w Nakle
nad Notecią w ubiegłorocznym, podwójnym naborze przyjęto więcej uczniów niż do
pozostałych szkół tego typu w całej Polsce. Szkoła oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu na
wyposażenie bazy szkolnej w symulator.
W toku dyskusji głos zabrał Wójt Gminy Sicienko Pan Piotr Chudzyński, który
podziękował za przyjęcie Gminy do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle nad
Notecią. Jednocześnie Pan Wójt wyraził nadzieję na owocną współpracę, która umożliwi
Gminie wzięcie udziału w projektach rewitalizacji systemu wodnego dorzecza Noteci.
Przynależność powinna skutkować korzyściami związanymi z poprawą czystości wód,
rozwojem rekreacji wodnej i turystyki oraz promocją Gminy.
Pan Burmistrz Rafał Sroka Delegat Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski życzył Szkole
w Nakle przejścia pod egidę organu prowadzącego- Ministerstwa, przede wszystkim ze
względu na "lepsze" możliwości finansowania placówki. Pan Burmistrz także poinformował,
że jako forum burmistrzów i wójtów z powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego, wystosowane
zostało pismo do organów centralnych z wnioskiem o lepsze traktowanie samorządów w
sensie zapewnienia finansowania kolejnych działań, którymi obarczane są samorządy.
Wobec wyczerpania tematów w dyskusji Przewodniczący Zebrania podziękował
wszystkim Delegatom za aktywny udział w obradach i zaproszonym gościom za udział
w dyskusji.
Na tym spotkanie zakończono, protokół podpisano. Delegatom złożone zostały
życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.
PODPISY:
PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA /-/ Andrzej Tadla
SEKRETARZ ZEBRANIA /-/ Hanna Forbrich
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