Uchwała Nr III/21/19
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Zakup samochodu
terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na
Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c), art. 69 ust. 3 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) i art. 4 ust. 2, art. 58
ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
1622 i 1649) oraz § 11 pkt 8 lit. c Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj.
Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz.
129, z 2008 r. Nr 85, poz. 1813, z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829 oraz z 2018 r. poz.
3475) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala co następuje:
§ 1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaciągnie długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 150 000,00 zł (sto
pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na realizację zadania pn. „Zakup samochodu terenowego na potrzeby
monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony
Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.
§ 2. Wykorzystanie pożyczki nastąpi w 2019 r.
§ 3. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2020-2026.
§ 4. W celu zabezpieczenia pożyczki Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wystawi weksel
własny niezupełny („in blanco”).
§ 5. Zobowiązanie finansowe Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z tytułu pożyczki zostanie
pokryte z dochodów uzyskanych z wpłat gmin i miast członkowskich Związku w ramach składki
proporcjonalnie do kwoty kapitału i odsetek w danym roku budżetowym.
§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do podpisania z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowy pożyczki realizację
projektu „Zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i
minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/21/19
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Zakup samochodu
terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na
Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”
Celem zaciągnięcia pożyczki jest zakup samochodu terenowego na potrzeby monitoringu i ochrony
populacji łososia atlantyckiego (Salmo salar) i minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) na obszarze
Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH 320007. Samochód będzie wykorzystywany przez
zatrudnionych w Związku strażników rybackich do działań związanych z monitoringiem i aktywną
ochrona siedlisk poprzez:
- monitoring jakości wód - zatrudnieni pracownicy w trakcie patrolów będą wykrywać ewentualne
zagrożenia środowiskowe - zrzuty ścieków, zrzuty z pól, zgłaszanie nieprawidłowości właściwym
służbom, pobieranie próbek i przekazywanie do badań w niezależnych laboratoriach;
- monitoring występowania gatunków inwazyjnych flory i fauny,
- zbieranie odczytów danych z 3 rejestratorów umieszczonych w przepławkach w Rościnie,
Żarnowie i Doblu oraz z licznika w Rościnie;
- ograniczenie presji wędkarskiej - nadzór nad wędkarzami w związku z wprowadzonymi w
regulaminie połowów dla obszaru dorzecza Parsęty rygorami odcinków no-kill, zakazami zabierania
ryb, ograniczeniami ilości zabieranych ryb z łowisk. Rezultatem powyższych działań będzie
poprawa stanu populacji łososia atlantyckiego i minoga rzecznego.
Zaciągnięcie pożyczki jest podyktowane koniecznością zakupu nowego samochodu terenowego
(samochód ISUZU zakupiony w grudniu 2018r. uległ zniszczeniu w dniu 3 sierpnia 2019 r.,
pracownik Biura ZMiGDP-strażnik straży rybackiej w trakcie pełnienia obowiązków służbowych uległ
śmiertelnemu wypadkowi w wyniku zderzenia się pojazdu z nadjeżdżającym pociągiem
pospiesznym).
Zgodnie z umową o dofinansowanie w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od
zakończenia Beneficjent zobowiązany jest do odtworzenia środka trwałego zakupionego ze
środków europejskich. Dlatego też konieczne jest zaciągnięcie pożyczki, która przeznaczona
zostanie na zakup samochodu w celu realizacji działań związanych z projektem.
ZMiGDP nie ma już innych możliwości pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów
niekwalifikowanych w ramach zadania. Kwota 98 900,00 zł. pochodzić będzie od Ubezpieczyciela,
który oszacował szkodę. Pozostała kwota pożyczki oraz odsetek pochodzić będzie ze składki
członkowskiej ustalanej w latach 2020-2021 w drodze uchwały organu stanowiącego
(proporcjonalnie do wysokości spłacanego kapitału i odsetek w danym roku budżetowym).

