
Uchwała Nr XI/90/17 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 30 czerwca 2017  r. 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  

na realizację zadań pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk 

oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” oraz „Odbudowa 

populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c)  w zw. z art. 69 ust. 3 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) 

i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009 r.  o  finansach  publicznych  (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) 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 oraz 

z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaciągnie długoterminową pożyczkę w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 

248 000,00 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy 00/100), zwana dalej „pożyczką”, na finansowanie 

zadań p.n. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury 

przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” oraz „Odbudowa populacji zagrożonych 

gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”. 

§ 2.  Wykorzystanie pożyczki nastąpi: 

1) w lipcu 2017 r. w wysokości 88 000,00 zł,  

2) w grudniu 2017 r. w wysokości 60 000,00 zł, 

3) w grudniu 2018 r. w wysokości 100 000,00 zł. 

 

§ 3.  Spłata pożyczki następować będzie w latach 2018-2022.  

§ 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 

członkowskiej proporcjonalnie do kwoty kapitału i odsetek w danym roku budżetowym. 

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

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowy pożyczki 

na dofinansowanie zadań Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. „Opracowanie dokumentacji 

technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu 

Parsęty” oraz „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny 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 XI/90/17 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację projektu zadań 

 pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz 

infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” oraz „Odbudowa 

populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

 

Wartość szacowana zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz 

infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty” wynosi 88 000,00 zł. Pożyczka zostanie 

przeznaczona na przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej 

antropopresji. Dokumentacja umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne. Zaciągnięcie I transzy pożyczki w 

kwocie 48 000,00 zł. zaplanowano na dzień 31 lipca 2017 roku, zaciągnięcie II transzy pożyczki zaplanowano na 

dzień 30 września 2017 roku. Okres spłaty pożyczki przewidziano w okresie 24 miesięcy z uwzględnieniem okresu 

karencji 6 miesięcy od zaciągnięcia I transzy tj. od lutego 2018 roku. 

Wartość szacowana zadania pn. „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” 

wynosi 160 000,00 zł. Pożyczka zostanie przeznaczona na zarybianie rzeki Parsęty zgodnie z operatem 

przedłożonym do RZGW w Szczecinie. Zaciągnięcie I transzy pożyczki w kwocie 60 000,00 zł. zaplanowano na 

dzień 31 grudnia 2017 roku, zaciągnięcie II transzy pożyczki zaplanowano na dzień 31 grudnia 2018 roku. Okres 

spłaty pożyczki przewidziano w okresie 36 miesięcy bez okresu karencji tj. od stycznia 2018 roku. 

 

ZMiGDP w 2016 roku przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie. Zgodnie z umową nr 5/2016/ZR zawartą w dniu 20 lipca 2016 r. ZMiGDP przez okres 11 lat 

zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie 

z przedłożonym operatem rybackim. Powierzchnia wód obwodu rybackiego wynosi 394,755 ha. 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

- rzeki Parsęta na odcinku od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z 

wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód obiektów stawowych 

zlokalizowanych: na rzece Brzeźniczka w rejonie miejscowości Doble, na rzece Pokrzywnica w rejonie 

miejscowości Zagrody, na rzece Wogra w rejonie miejscowości  Gaworkowo oraz na rzece Bagienica  w rejonie 

miejscowości Warnino, a także z wyłączeniem wód zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Gęsia w rejonie 

miejscowości Bądki i Trzemno;  

- wszystkich starorzeczy oraz zbiorników wodnych ciągle bądź okresowo naturalnie połączonych z głównym 

nurtem rzeki Parsęta.   

Na realizację umowy w ramach zadania „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki 

Parsęty” zostały pozyskane środki zewnętrzne pochodzące z dotacji z WFOSiGW w Szczecinie w ubiegłym roku 

na kwotę 227 936,25 zł. zgodnie z umową nr 2016D0823K z dnia 25 października 2016 roku (wartość całkowita 

zadania 321 196,25 zł. zrealizowanego), w roku bieżącym na kwotę 171 000,00 zł zgodnie z umową nr 

2017D0049K zawarta 6 marca 2017 roku (całkowita wartość zadania 228 000,00 zł.) oraz na kwotę 83 998,88 zł 

zgodnie z umową nr 2017D0050K zawarta 6 marca 2017 roku (całkowita wartość zadania 111 998,51 zł.). Wkłady 

własne na realizacje zadań pokryte zostały środkami pochodzącymi z opłaty organizacyjnej. 

Ponadto, ZMiGDP przyjmuje wpłaty od osób fizycznych z tytułu zezwoleń na kontrolowany połów ryb w granicach 

obwodu. Jednak środki nie są wystarczające na pokrycie kosztów wynikających z operatu rybackiego. 

ZMiGDP nie ma już innych możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań. Spłata 

zaciągniętych pożyczek oraz odsetek będzie następowała ze środków ZMiGDP pochodzących ze składki 

członkowskiej (proporcjonalnie do wysokości spłacanego kapitału i odsetek w danym roku budżetowym) 

uiszczanej przez miasta i gminy członkowskie.  


