Uchwała Nr 5/16
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 29 marca 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 130 000,00
zł. (słownie zł.: sto trzydzieści tysięcy 00/100) na uzupełnienie wkładu własnego do
projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza
Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi ZMiGDP.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Waldemar Miśko

Uzasadnienie do uchwały 5/16
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 29 marca 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 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty
poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”.
Projekt jest realizowany ze środków EOG w ramach umowy nr 47/2015/Wn-16/OP-xn-02/D z
Operatorem Programu PL02 Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Wartość całkowita szacowana zadania, wynikająca z umowy o
dofinansowanie wynosi 3 703 610,00 zł., z tego dofinansowanie EOG wynosi 3 148 068,50
zł. Wkład własny wynosi 555 541,50 zł. i pochodzić miał częściowo z wpłat gmin w kwocie
55 000,00 zł. i z dotacji WFOŚiGW w kwocie 500 541,50 zł. WFOSiGW przyznał dotację w
kwocie niższej niż wnioskowana. W dniu 16 września 2015 roku została zawarta umowa
dotacji z WFOSiGW w Szczecinie nr 2015D0394K na kwotę 200 000,00 zł. Dlatego też
konieczne jest uzupełnienie brakującego wkładu własnego. ZMiGDP złożył wniosek o
udzielenie pożyczki w WFOŚiGW na pokrycie częściowe brakujących środków do kwoty,
która pozostała do realizacji tj. 120 00,00 zł. Ponadto złożony został wniosek o zwiększenie
dotacji o kwotę 47 000,00 zł.
Zgodnie z niniejszą uchwałą kwota przeznaczona na pokrycie wkładu własnego do
realizowanego zadania wynosi 130 000,00 zł.

