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Protokół 

z XXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 

z dnia 15 czerwca 2021 roku w Wągrowcu 

 

Walne zebranie rozpoczęło się o godz. 11.15, otworzył je pan Michał Piechocki – 

Prezes Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, serdecznie 

powitał przybyłych Członków i zaproszonych Gości.   

Lista obecności członków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista przybyłych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 Przystąpiono do wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza obrad. 

Zaproponowano kandydaturę pana Wojciecha Skrzekuta na przewodniczącego zebrania.      

Była to jedyna kandydatura, kandydat wyraził zgodę. W wyniku głosowania przewodniczącym 

zebrania został jednogłośnie pan Wojciech Skrzekut. 

Następnie wysunięto kandydaturę pana Mieczysława Durskiego na zastępcę 

przewodniczącego zebrania. Była to jedyna kandydatura, kandydat wyraził zgodę. W wyniku 

głosowania zastępcą przewodniczącego zebrania został jednogłośnie pan Mieczysław Durski. 

Na sekretarza zebrania zaproponowano kandydaturę pani Alicji Kędrackiej. Była to jedyna 

kandydatura, kandydatka wyraziła zgodę. 

W wyniku głosowania sekretarzem zebrania została jednogłośnie pani Alicja Kędracka. 

Przewodniczący zebrania pan Wojciech Skrzekut przedstawił propozycję porządku obrad 

XXII Walnego Zebrania Członków. Uwag nie wniesiono, w wyniku głosowania porządek 

obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków w poniższym brzmieniu: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Wybór Prezydium (Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza obrad). 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXI Walnego Zebrania Członków. 

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Sprawozdanie Zarządu (Prezesa i Skarbnika) z działalności pomiędzy Walnymi 

Zebraniami i realizacji zadań w 2020 roku. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  

8. Dyskusja oraz wystąpienia Gości. 

9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. 

(Uchwała Nr XXII/1/2021). 
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10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z realizacji zadań za 2020 rok.  

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok  

(Uchwała Nr XXII/2/2021) i udzielenie absolutorium Zarządowi 

(Uchwała Nr XXII/3/2021). 

11. Przyjęcie planu działań na 2021 rok (Uchwała Nr XXII/4/2021). 

12. Przyjęcie planu budżetu na 2021 rok (Uchwała Nr XXII/5/2021). 

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie wniosków. 

15. Zakończenie zebrania. 

 

Ad. 1  Jak wyżej. 

Ad. 2  Jak wyżej. 

Ad. 3  Jak wyżej. 

 

Ad. 4  

Przyjęto protokół z XXI Walnego Zebrania Członków z dnia 15 lipca 2020 roku. Uwag 

nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

  

Ad. 5 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano 2 osoby i wysunięto następujące 

kandydatury: 

- pan Sławomir Napierała  

- pan Marek Szaruga 

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto zaproponowane kandydatury, które weszły 

w skład w/w komisji. 

Ad. 6 

 Pan Michał Piechocki – Prezes Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego 

„Komunikacja” przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu za 2020 r. w brzmieniu załącznika 

nr 3.  Pan Roman Szuberski – Skarbnik Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego 

„Komunikacja” przedstawił sprawozdanie w wykonania budżetu za 2020 r. w brzmieniu 

załącznika nr 4. 
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Ad. 7 

 Pan Cyprian Wieczorek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił działania 

Komisji Rewizyjnej w roku 2020. Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła działania Zarządu 

Stowarzyszenia w roku 2020. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 5. 

 

Ad. 8 

Dyskusja oraz wystąpienia gości. 

 Jako pierwszy głos zabrał pan Stanisław Duszczak, przedstawiciel  Centrum Realizacji 

Inwestycji PKP PLK Region Zachodni w Poznaniu, który poinformował zebranych na jakim 

etapie realizacji jest rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – 

granica województwa. PKP PLK  CRI ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji 

projektowej. Do postępowania zgłosiło się 13 oferentów. Wszystkie złożone oferty mieściły się 

w budżecie jaki PKP PLK wyznaczył na tę inwestycję. Zwyciężyła oferta firmy PTB, która 

przedstawiła ofertę na kwotę 4.197.990 zł brutto. Wykonawca ma 500 dni na wykonanie 

projektu, tak aby do 15.01.2023 r.  osiągnąć gotowość do realizacji projektu. Rewitalizacji 

odcinka zakłada osiągnięcie parametrów 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla 

pociągów towarowych, na całym  27  km odcinku linii od Wągrowca przez Gołańcz do granicy 

województwa. Przepustowość linii nr 356 poprawi budowa mijanek w Roszkowie 

Wągrowieckim oraz w Grylewie. Zmodernizowane zostaną stacje kolejowe i pobudowane 

perony w Gołańczy i  przystanki w Kobylcu oraz Laskownicy. Przejazdy kolejowe zostaną 

podniesione do wyższej kategorii, a ruch na linii sterowany będzie przez pełną automatykę. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia już jest wydana, nie 

ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Projekt znalazł się na liście 

podstawowej projektów planowanych do dofinansowania ze środków unijnych.  Koszt 

realizacji całego przedsięwzięcia ma wynieść ok. 180 mln zł. Rozpoczęcie inwestycji planuje 

się na I kwartał 2023 roku i powinien być zrealizowany w ciągu 2 lat.  

Następnie głos zabrał pan Włodzimierz Finke, Zastępca Dyrektora Departamentu 

Transportu UMWW w Poznaniu, który przedstawił inwestycje kolejowe zrealizowane przez 

PKP PLK w 2020 roku na terenie północnej Wielkopolski. Największa inwestycja  

kompleksowa, to  modernizacja linii kolejowej Poznań – Piła, która została z powodzeniem 

zakończona. Odcinek 17 km linii nr 357 Drzymałowo – Wolsztyn  (wzrost kosztów netto  z 47 

mln na 108 mln zł) i  linia nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa  (wzrost 

kosztów netto z 74 mln zł na 180 mln zł) nie zostały zrealizowane z powodu braku środków 
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finansowych i znaczącego wzrostów kosztów w ostatnich latach.  W przypadku linii 

wągrowieckiej, pierwotnie planowano tylko  odcinek z Wągrowca  do Gołańczy. W projekcie 

uwzględniono również dwie mijanki w Roszkowie i Grylewie. Wyasygnowano środki 

finansowe tylko na pierwszy projekt Drzymałowo – Wolsztyn, obecnie podpisano umowę na 

dofinansowanie z PKP PLK, powinna się zakończyć w 2023 r. Dla linii 356 Wągrowiec – 

Gołańcz - Panigródz, wykonana zostanie tylko dokumentacja projektowa za ok. 8,5 mln zł . 

Drugim projektem dokumentacyjnym jest projekt Poznań – Piła – dobudowa mostu na rzece 

Warcie w Obornikach, z 2 km odcinkiem drugiego toru do stacji Oborniki i dodatkową mijanką 

w Parkowie. Samorząd wojewódzki z unijną pomocą zakupił 10 nowych  elektrycznych 

pociągów „Elf” do pasażerskich przewozów regionalnych. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego do programu Kolej+  zgłosił 5 projektów 

infrastrukturalnych, wszystkie zakwalifikowały się do II etapu konkursu: rewitalizacja linii 

kolejowej nr 236/390 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, rewitalizacja linii kolejowej nr 360 

na odcinku Gostyń – Kąkolewo, rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – 

Czempiń, rewitalizacja linii Międzychód - Szamotuły.  oraz budowa nowego połączenia 

kolejowego Turek – Konin. Następnie dyrektor W. Finke odniósł się do tematu jaki wpływ na 

przepływy pasażerskie miała pandemia Covid – 19. W 2019 roku z usług Kolei Wielkopolskich 

skorzystało 27,4 mln pasażerów. Na 2020 rok zaplanowano 29,4 mln pasażerów, a wykonanie  

wyniosło tylko  14,7 mln pasażerów. Zmniejszyły się przychody ze sprzedaży biletów nawet 

do 80%. W tym czasie Koleje Wielkopolskie zakupiły 4 spalinowe pojazdy trójczłonowe od 

producenta w Nowym Sączu, dzięki dofinansowaniu unijnemu przyznanemu przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. Koszt jednego zestawu wynosi ok. 20 mln zł. 

Dyrektor PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu, pan Wojciech Grześkowiak  

podkreślił osiągnięcia na rzecz tworzenia sieci linii kolejowej w Polsce oraz na terenie działania 

stowarzyszenia Komunikacja. Współpraca wszystkich zainteresowanych stron (Państwa, PKP 

PLK, samorządów i  przedsiębiorców) przyczynia się do większej efektywności działań                  

i sprawniejszego przebiegu realizowanych zadań.  Duża skala potrzeb w zakresie rewitalizacji 

linii kolejowych,  przy wzajemnej współpracy, pozwala na pozyskiwanie środków finansowych 

krajowych i unijnych. Bardzo ważne jest  zaangażowanie osób decydujących o planowaniu, 

przygotowaniu i realizacji zadań. 

Pan Piotr Kwabiszewski,  dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Bydgoszczy 

poinformował zebranych o inwestycjach kolejowych zrealizowanych na terenie Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Przedstawił  plany związane z rozbudową sieci kolejowej oraz 

potrzeby wynikające ze wzrostu ruchu towarowego na linii Bydgoszcz – Inowrocław – Poznań 
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oraz  budowy tunelu w Nakle nad Notecią. Na 16 km odcinku linii 281 Kcynia – Nakło 

niezbędna jest przebudowa torowiska i budowa mijanki. Do programu Kolej+ zgłoszono 

zadania: Bydgoszcz – Koronowo, Więcbork – Chojnice i Świecie – Złotów. Linia nr 392: Żnin 

– Szubin – Inowrocław nie została zakwalifikowana po I etapie postępowania. PKP PLK                

i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego osiągnęły porozumienie w sprawie 

przebudowy linii nr 356 na odcinku Kcynia – gr. województw w kierunku Gołańczy. Umowa 

zakłada opracowanie dokumentacji technicznej do 2023 r. i później przebudowę  odcinka. 

Pan Mieczysław Durski, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz podziękował wszystkim za 

zaangażowanie w prace nad projektem rewitalizacji linii nr 356 na odcinku Wągrowiec – 

Gołańcz – Kcynia.  

Zastępca Burmistrza Wągrowca, pan Remigiusz Priebe zapytał jak wygląda sytuacja 

przystanków kolejowych na wylocie z Wągrowca w stronę Gołańczy i w stronę Poznania? 

Odpowiedzi udzielił pan Stanisław Duszczak, reprezentujący PKP PLK CRI w Poznaniu, który 

poinformował, iż w wyniku przeprowadzonej analizy powstanie przystanek kolejowy 

Wągrowiec Południe, przy Cmentarzu Farnym -  ul. Gnieźnieńska. Dokumentacja jest w trakcie 

przygotowania, razem z planowaną przebudową linii nr 356. 

Pan Cyprian Wieczorek, Wójt Gminy Damasławek zapytał o linię kolejową nr 281, 

która przebiega przez wschodnią część powiatu wągrowieckiego. Prezes stowarzyszenia dodał, 

że linia przebiega przez dwa województwa, dlatego jej przebudowa jest problematyczna.  

Następnie głos zabrał pan Tomasz Miłowski, Wicestarosta Nakielski, który w imieniu 

Starosty Nakielskiego Tadeusza Sobola podziękował wszystkim za zaangażowanie                        

w zabieganiu o rewitalizację linii na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa -  

Kcynia. Wicestarosta wspomniał o spotkaniu, które odbyło się 2 lata temu w Kcyni, na którym 

przy udziale przedstawicieli dwóch województw rozmawiano o liniach kolejowych. Według 

jego opinii, było to spotkanie decydujące o dalszych działaniach,  także w zakresie planowania 

przebudowy linii nr 281.  

Pan Wojciech Grześkowiak zaproponował, aby złożyć wniosek o dopuszczenie ruchu 

osobowego na linii 281 oraz wyremontować dworce. Pan Włodzimierz Finke poinformował o 

programie przystankowym zrealizowanym na linii 281, na odcinku Września – Jarocin. 

Podkreślił także dużą potrzebę przebudowy odcinka Gniezno – Kcynia – Nakło nad Notecią, 

co poparł wójt Gminy Damasławek,  pan Cyprian Wieczorek. 

Głos zabrał pan Marek Szaruga, Burmistrz Kcyni, który podziękował władzom 

samorządu wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego oraz dyrektorowi, panu Piotrowi 

Kwabiszewskiemu za zaangażowanie i kroki, które zostały podjęte w sprawie rewitalizacji 
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dwóch linii w kierunku Kcyni nr 356 i nr 281. Wykluczenie komunikacyjne, jakie dotyka 

znaczącą część mieszkańców, jest bardzo dotkliwe i powoduje zacofanie społeczno-

gospodarcze. 

Pan Piotr Kwabiszewski , dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Bydgoszczy 

zwrócił uwagę na możliwości wykorzystania Regionalnych Programów Operacyjnych                 

w ramach budżetu UE na lata 2021- 2027 do dofinansowania potrzebnych zadań. 

Pan Sławomir Napierała,  Burmistrz Miasta i Gminy Naklo nad Notecią o linii kolejowej 

nr 281 powiedział,  że jest linią o dużym potencjale, zarówno z punktu widzenia 

ekonomicznego, jak również odnośnie komunikacji towarowej do portów morskich w 

kontekście, także rozwoju energii odnawialnej. Zaproponował, aby odnowić audyt w zakresie 

potrzeb komunikacyjnych na linii nr 281, gdyż sytuacja jest dynamiczna i uważa to za 

niezbędne. Burmistrz poinformował o inwestycjach kolejowych i drogowych, które zostały 

zrealizowane na terenie Nakła. Przy dworcu kolejowym  w Nakle wybudowano parking Park 

and Ride na ok. 180 miejsc parkingowych. Pozyskano na ten cel środki z RPO Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Koszt inwestycji wyniósł 11 mln zł.  

W zakresie dróg poinformował, że w przygotowaniu projektowym jest obwodnica 

Sępólna, w ciągu drogi krajowej nr 25 (wspólna z drogą wojewódzką nr 241) i Więcborka,         

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241. W ciągu drogi nr 241 w Nakle nastąpiła zmiana                        

w przebiegu, od 1 stycznia mieszkańcy Nakła korzystają z części drogi krajowej nr 10. 

Burmistrz zgłosił do Komisji Uchwał i Wniosków następujące wnioski: budowa ronda przy 

zbiegu drogi nr 241 z drogą krajową nr 10 przy wylocie na  Mroczę, połączenie drogi nr 241      

z drogą 246 w miejscowości  Paterek, połączenie drogi nr 246 z węzłem Łachowo Szubin S5. 

Realizacja tego zadania sprawi, że tereny inwestycyjne Nakła będą skomunikowane z drogą 

ekspresową S5 w Szubinie, a dalej do A1 Bydgoszcz -  Gdańsk lub Toruń. Podobną rolę spełni 

także przebudowa, na drogę ekspresową, odcinka drogi krajowej nr 10 Wyrzysk – Pawłówek 

k./Bydgoszczy. 

Następnie głos zabrał pan Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, który omówił inwestycje drogowe, które zostały zrealizowane, lub są w trakcie 

realizacji na terenie północnej Wielkopolski. Zadań tych było bardzo dużo i w większości plan 

zrealizowano. Wyjaśnił problemy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190, odcinek Krajenka – 

Wysoka. W zeszłym roku we wrześniu ,WZDW rozwiązał umowę z wykonawcą ze względu 

na brak postępu robót. Odcinek Krajenka – Wysoka liczy 15 km, koszt rozbudowy 63 mln zł. 

Przy następnym odcinku, od drogi krajowej nr 10 do Margonina, zaskarżono decyzję 

środowiskową. Dla odcinka Margonin – Durowo (II etap dr. nr 190)  decyzja środowiskowa 
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została wydana. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. 

Planowane wykonanie dokumentacji  2022 rok. Ostatni odcinek Wągrowiec – Mieścisko,  nie 

ma jeszcze wydanej decyzji środowiskowej. Na odcinku Durowo - Wągrowiec będzie 

wykonany tylko remont drogi, ze względu  na ograniczenia postawione przez Konserwatora 

Przyrody – zabytkowa aleja drzew.  Optymistyczną informacją w br. jest fakt, że ogłaszane 

przetargi nie zwiększają zaplanowanych kosztów. 

 Bardzo ważną i wyczekiwaną inwestycja jest budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 241, do drogi krajowej nr 11. Był duży problem z decyzją 

środowiskową, natrafiono na siedliska ptaków: kani i bielika. Z tego powodu wykonano kolejny 

wariant przebiegu, co spowodowało wydłużenie odcinka obwodnicy z 5 km do 7 km. 

Zwiększyła się również liczba obiektów, ponieważ nowy przebieg wiedzie przez mokradła, co 

znacząco podnosi koszty budowy.  

W maju WZDW złożył  wnioski o dofinansowanie budowy obwodnic w ciągu dróg 

wojewódzkich w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Każde województwo, 

niezależnie od wielkości czy liczby km dróg, mogło złożyć 3 wnioski. Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego zgłosił 3 wnioski główne o dofinansowanie obwodnic. Są to obwodnice: 

Rogoźna, Szamotuł i Kościana. Ponadto samorząd złożył jeszcze 2 wnioski dodatkowe na 

obwodnice: Łobżenicy i Trzcianki. Przy wyborze dofinansowania oceniany będzie stopień 

przygotowania inwestycji, natężenie ruchu i lokalizacja obiektów użyteczności publicznej przy 

starym przebiegu. Dofinansowanie ma wynieść do 80%. Koszt budowy obwodnicy Rogoźna 

wyniesie ok. 100 mln zł. W dniu 20 sierpnia br. Minister Infrastruktury rekomenduje listę 

Premierowi. Do roku 2028 inwestycja powinna zostać zrealizowana. Krajowy Plan Odbudowy, 

który jest obecnie ustalany, przewiduje finansowanie tylko dróg krajowych i obwodnic miast. 

WZDW systematycznie przeprowadza remonty swoich dróg polegające na odnowie 

nawierzchni i łataniu dziur. Dotyczy, to w naszym rejonie głównie dróg z Wągrowca: nr 190 

do Mieściska i  nr 251 do Damasławka. 

Pan Wojciech Skrzekut,  Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak zadał pytanie 

dyrektorowi WZDW,  jak zamierza zapewnić bezpieczeństwo i przepustowość na drodze nr 

196 przy przejeździe przez Czerwonak po otwarciu odcinka Koziegłowy – Poznań? Czy są 

plany związane z lewoskrętami, zwiększeniem bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych czy 

może koncepcja trzeciego pasa? W odpowiedzi dyrektor WZDW poinformował, że aby 

upłynnić ruch zamierza  wprowadzić 3 pas ruchu, wszystko jednak uzależnia od wielkości 

środków finansowych przeznaczonych na remonty. Pan Skrzekut zgłosił w tej sprawie wniosek 

do Komisji Uchwał i Wniosków.                        Na tym dyskusję zakończono. 
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Ad. 9 

Członkowie Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 

podjęli jednomyślnie uchwałę nr XXII/1/2021 o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

za 2020 rok. Treść uchwały stanowi załącznik nr 6. 

 

Ad. 10 

Uwzględniając złożone sprawozdanie Prezesa i Skarbnika, w wyniku glosowania XXII 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego 

„Komunikacja” jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium. Uchwała nr XXII/2/2021           

z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik nr 7.  Uchwała Nr XXII/3/2021 w sprawie 

udzielenia absolutorium za 2020 rok stanowi załącznik nr 8. 

 

Ad. 11 

Pan Prezes Michał Piechocki przedstawił  plan działań na 2021 rok. Po przedstawieniu 

projektu  rozpoczęto dyskusję nad przyjęciem uchwały nr XXII/4/2021 w sprawie planu działań 

na 2021 rok i ustalono jej treść. Uwzględniono także wnioski złożone podczas dyskusji. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9. 

 

Ad. 12 

 Pan Roman Szuberski Skarbnik Stowarzyszenia odczytał treść Uchwały Nr 

XXII/5/2021    w sprawie planu budżetu na 2021 rok . Po przedstawieniu projektu rozpoczęto 

dyskusję i ustalono jej treść. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 10. 

 

Ad.13 

Wnioski przedstawiono w części dyskusji i większość uwzględniono w podjętych uchwałach. 

 

Ad.14 

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła następujące wnioski zgłoszone podczas obrad:  

1. Budowa ronda przy zbiegu drogi nr 241 z drogą krajową nr 10 przy wylocie na 

miejscowość  Mrocza.  

2. Połączenie drogi nr 241 z drogą 246 w miejscowości Paterek. 

3. Połączenie drogi nr 246 z węzłem Łachowo S5 w Szubinie. 
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4. Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości na drodze nr 196 przy przejeździe przez 

Czerwonak. 

5. Apel do Ministra Infrastruktury, aby linię kolejową nr 281 umieścić w Krajowym 

Programie Kolejowym po 2023 r.. 

Prezes Stowarzyszenia, pan Michał Piechocki poinformował wszystkich zebranych, iż w dniu 

dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”   

podjął uchwałę w sprawie  przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Gminę Janowiec 

Wielkopolski. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Delegatem reprezentującym 

gminę został pan Leszek Grzeczka, Burmistrz Janowca Wielkopolskiego. Podjęcie uchwały 

poprzedzone zostało pozytywną rekomendacją złożoną przez gminę Damasławek i Kcynię. 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wręczyli panu Burmistrzowi  uchwałę o przyjęciu w 

poczet członków, złożyli życzenia wzajemnej współpracy i wielu sukcesów. Pan Burmistrz 

podziękował i także złożył życzenia owocnej współpracy. 

 

Ad. 15 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zebrania pan Wojciech Skrzekut podziękował 

wszystkim za uczestnictwo w zebraniu i zakończył obrady o godz. 14.00. 

 

 

                   Sekretarz zebrania         Przewodniczący Zebrania 

 

                    Alicja Kędracka                         Wojciech Skrzekut 

 

 

 

 

 


