
 

Uchwała Nr XI/62/21 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia środków z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu ”LIFE 4 RIVERS- 

Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności 

zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 11 pkt 1 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 oraz 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. Przyjmuje się dotację w wysokości do 80 000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu Inkubator LIFE w związku z 

przygotowaniem wniosku do projektu ”LIFE 4 RIVERS- Demonstracja adaptacyjnych metod 

zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych 

w celu poprawy bioróżnorodności”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Przewodniczący Zgromadzania 
/-/ Marek Kuźma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/62/21 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia środków z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu ”LIFE 4 RIVERS- 

Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności 

zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności”. 

 
W wyniki pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku złożonego w dniu 04 sierpnia 2021 r. 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty otrzymał środki w formie dotacji na przygotowanie wniosku 

w ramach programu LIFE pn. ”LIFE 4 RIVERS- Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania 

przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu 

poprawy bioróżnorodności”. 

Wysokość przyznanej dotacji 80 000,00 zł. 

Wymogiem NFOŚiGW jest uchwała o przyjęciu środków.  


