Uchwała Nr 2/17
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2017
Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z
2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130,
1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195,
1257 i 1454) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr IX/69/16 Zgromadzenia Związku
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Związku na 2017 r. Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§1. W budżecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2017 dokonuje się
podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków w kwocie 65 000,00 zł. –
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Związku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dział 758, rozdział 75818 - zgodnie z art. 222 ust.2 pkt 1 w budżecie ZMiGDP utworzona
została rezerwa ogólna na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie opracowywania
budżetu ZMiGDP. W związku z koniecznością poniesienia wydatków na realizację działań w
ramach

zadania

niniejszej

uchwale

dokonuje

się

uruchomienia

części

środków

pochodzących z rezerwy ogólnej i przenosi się do rozdziału 90001.

Dział 900, rozdział 90001 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu zadania
„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” i dotyczą realizacji zadań w związku z
podpisaniem umowy w lipcu 2016 roku z RZGW w Szczecinie dot. ustanowienia użytkowania
na obwodzie rybackim rzeki Parsęty nr 1.
W związku z przekroczeniem limitu zwolnienia podmiotowego dla sprzedaży zezwoleń na
kontrolowany połów ryb konieczne jest zakupienie kas fiskalnych dla sklepów, które
przyjmują wpłaty w

imieniu ZMiGDP. Coraz więcej wędkarzy pojawia się nad rzeką,

konieczne więc jest postawienie kilku pojemników na nieczystości w miejscach najczęściej
odwiedzanych przez wędkarzy. Łączna kwota zakupu wyposażenia stanowi 11 765,00 zł.
Środki nie zostały zaplanowane w planie wydatków w 2017 roku.
Zgodnie z umową z RZGW i operatem rybackim w okresie trzech lat ZMiGDP został
zobowiązany do zarybienia wód określonymi gatunkami ryb. W ramach zadań „Ochrona
ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- I etap” oraz „Ochrona
ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- II etap” zostaną pozyskane
środki z WFOSiGW, dzięki którym rzeka zostanie zarybiona następującymi gatunkami ryb:
lipień wylęg żerujący, lipień narybek jesienny, pstrąg potokowy narybek letni, certa, narybek
jesienny, węgorz narybek podhodowany, miętus wylęg żerujący, jaź wylęg żerujący oraz
troć wędrowna narybek letni. Nie zostanie dofinansowane zarybianie łososiem dlatego też
konieczne jest dokonanie zakupu łososia w ramach środków własnych, o wartości do
53 235,00 zł.
Ponadto, w związku z ubieganiem się o środki na dofinansowanie zadań związanych z
projektem udrożnienia rzeki i ochrony zagrożonych gatunków w Dorzeczu Parsęty (głównie
łososia atlantyckiego) konieczne jest opracowanie Planu Funkcjonalno – Użytkowego na
potrzeby aplikowania o środki na dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2/17
Zarządu ZMiGDP w Karlinie
z dnia 20 marca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2017 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

zwiększenia

zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

RÓŻNE ROZLICZENIA

758

Rezerwy ogólne i celowe

75818
4810

900

100

65 000,00

0,00

65 000,00

Rezerwy

65 000,00

w ramach składki członkowskiej

65 000,00

ogólna

65 000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001

0,00

65 000,00

0,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

65 000,00

0,00

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

65 000,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 765,00

4300

Zakup usług pozostałych

53 235,00

Wydatki budżetu razem:

65 000,00

65 000,00

