
Uchwała Nr 10/22 

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 

 
z dnia  25 kwietnia 2022 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 w kwocie 31.512,00 zł. (słownie zł: trzydzieści jeden tysięcy 

pięćset dwanaście 00/100) pochodzące z opłaty organizacyjnej na pokrycie wydatków w 

ramach realizacji zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 

terenie ZMiGDP”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi ZMiGDP. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zarządu 

/-/ Waldemar Miśko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie do uchwały nr 10/22 
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 

z dnia  25 kwietnia 2022 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, gminy i jednostki nie zrzeszone w 

Związku.  

W ramach niniejszej uchwały  przeznacza się środki z opłaty organizacyjnej  na realizację 

zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” 

Środki pochodzą z wpłaty Gminy Będzino, zrealizowanej w 2020 roku w związku z 

uczestnictwem w projekcie „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

na terenie ZMiGDP”   

 

 

 

 


