
Uchwała Nr XI/63/21 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

 

z dnia 16 grudnia 2021  r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu 

 pn. „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” 

 

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 

1773, 1921, 1981 i 2054) 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. W uchwale Nr VIII/51/21 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 

29 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu pn. „Zwiększenie drożności 

korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” użyty  w  różnych  przypadkach w  tytule  uchwały   

oraz w § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 i § 6 wyraz „pożyczka” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku  

wyrazem „kredyt”.  

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązują od dnia podjęcia 

uchwały Nr VIII/51/21 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 marca 2021  

r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu pn. „Zwiększenie drożności korytarzy 

ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia  

/-/ Marek Kuźma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/63/21 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu 

pn. „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” 

  

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty realizuje projekt dofinansowany ze środków POIŚ działanie 

2.4.2a "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty". Celem projektu jest 

wzrost bioróżnorodności poprzez przywrócenie morfologicznej ciągłości wodnych korytarzy 

ekologicznych na 3 dopływach rzeki Parsęty: Raduszy, Gęsiej i Perznicy. Realizacja projektu 

umożliwi likwidację barier, które tworzy istniejąca infrastruktura oraz zapewni warunki do 

swobodnego przemieszczania się gatunków ryb na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 

2000 Dorzecze Parsęty PLH320007. Udrożnienie korytarza ekologicznego odbędzie się poprzez 

dostosowanie budowli hydrotechnicznych do ekologii migrujących gatunków: minoga rzecznego, 

minoga strumieniowego, łososia atlantyckiego, głowacza białopłetwego i kozy. 

 

Całkowity koszt projektu wynosi: 5 947 490,00 zł, w tym: 

- dofinansowanie POIiŚ: 85%: 5 055 366,50 zł 

- wkład własny: 892 123,50 zł, w tym dotacja z dotacji Fundacji Baltic: 410.000 zł 

 

Cześć inwestycyjna projektu pochłaniająca największe środki finansowe zaplanowana została w 

roku 2021. Uzyskanie kredytu w kwocie 360.000,00 zł pozwoli na sfinansowanie brakującej części 

wkładu własnego i rozłożenie finansowania projektu w czasie. 

 

Wcześniejsza uchwała zawierała w swej treści rodzaj zobowiązania – pożyczkę długoterminową 

ponieważ ZMiGDP w Karlinie ubiegał się o dofinansowanie realizowanego projektu w formie 

pożyczki ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany rodzaju 

zobowiązania z pożyczki na kredyt długoterminowy. 


