Uchwała Nr 14/16
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w Karlinie (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 oraz z
2010 r.

Nr

33,

poz.

679 i Nr 102, poz. 1829) oraz § 3 ust. 2 uchwały

Zgromadzenia Nr XI/114/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zasad
przystępowania innych jst, nie będących członkami ZMiGDP do programów i
projektów realizowanych przez Związek Zarząd Związku uchwala, co następuje:
§ 1. Przeznacza się środki pochodzące z opłaty organizacyjnej do kwoty 10 000,00
zł. (słownie zł.: dziesięć tysięcy 00/100) na pokrycie kosztów do projektu pn. "VII Rajd
Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi ZMiGDP.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
/-/ Waldemar Miśko

Uzasadnienie do uchwały 14/16
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej
Uchwała nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie
zasad przystępowania innych jednostek samorządu terytorialnego, nie będących członkami
ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez ZMiGDP (z późn. zm. Uchwała Nr
V/50/11 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2011 roku oraz Uchwała Nr XI/114/13
Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 roku) ustala zasady dotyczące dokonywania
wpłat tytułem opłaty organizacyjnej przez powiaty i gminy niezrzeszone w Związku.
W ramach niniejszej uchwały przeznacza się środki z opłaty organizacyjnej na realizację
projektu VII Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów w dorzeczu Parsęty 2016".
Początkowo zakładano, że projekt zostanie dofinansowany z INTERREG VA z Funduszu
Małych Projektów. Jednak w związku z przesunięciem się terminu rozpoczęcia naboru w
nowym okresie programowania 2014-2020 konieczne jest dofinansowanie przedsięwzięcia z
innych źródeł. Projekt jest realizowany ze środków pochodzących z wpłat osób
uczestniczących w zadaniach oraz środków pochodzących z dotacji z WFOSiGW, o które
ubiega się ZMiGDP na dofinansowanie zadania. Zmniejszono zakres planowanych
wydatków ograniczając się do niezbędnych działań w ramach projektu. Całkowita wartość
zadania wynosi 34 300,00 zł.
Zgodnie z niniejszą uchwałą kwota przeznaczona na pokrycie wkładu własnego do
realizowanego zadania wynosi 10 000,00 zł.

