
Uchwała 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”  

 

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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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) 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. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaciągnie pożyczkę w wysokości do 360 000,00 zł na 

realizację zadania pn. „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. 

 

§ 2.  Wykorzystanie pożyczki nastąpi w 2021 r. 

 

§ 3.  Spłata pożyczki następować będzie w latach 2022-2026.  

 

§ 4. W celu zabezpieczenia pożyczki, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wystawi weksel 

własny niezupełny („in blanco”). 

 

§ 5. Zobowiązanie finansowe Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z tytułu pożyczki zostanie 

pokryte z dochodów uzyskanych z wpłat gmin i miast członkowskich Związku w ramach składki 

proporcjonalnie do kwoty kapitału i odsetek w danym roku budżetowym. 

 

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do podpisania umowy pożyczki 

na realizację  projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

/-/ Marek Kuźma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie do 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”  

 

  

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 pożyczki do 360.000,00 zł pozwoli na sfinansowanie brakującej części wkładu własnego i 

rozłożenie finansowania projektu w czasie. 


