
 

Uchwała Nr 3/17 
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  

z dnia 20 marca 2017 r. 
 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację projektu pn.   
“Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- II etap” 
 

Na podstawie § 17 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 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) i § 7 ust. 3 i 4 uchwały nr II/22/15 Zgromadzenia 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu 

przystąpienia przez gminy będące uczestnikami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

do projektów realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Zarząd 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe do wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt 

tysięcy 00/100), pochodzące z dochodów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, na 

pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji zadania pn. „Ochrona ichtiofauny ginącej i 

zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- II etap”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi ZMiGDP. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Przewodniczący Zarządu 

   /-/ Waldemar Miśko 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3/17 
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 20 marca 2017 r. 
 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację projektu pn.   
„Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- II etap”” 

 
Na podstawie § 7 ust. 3 uchwały nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia  30 marca 2015 r.  w sprawie 

ustalenia trybu przystępowania do projektu przez gminy będące członkami Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty z innych dochodów, o których mowa w § 31 pkt. 7 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

(Dz. Urz. Woj.Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74), pozyskanych przez ZMiGDP może być sfinansowany 

wkład własny do projektów realizowanych przez Związek.  

Uchwałę o objęciu wsparciem danego projektu, zgodnie z §7 ust. 4 wyżej wymienionej uchwały organu 

stanowiącego, podejmuje Zarząd Związku. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w styczniu br. ogłosił konkurs ofert na oddanie w 

użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty. Uchwała Nr VI/40/16 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do konkursu ofert na 

oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty została podjęta  dnia 17 lutego 2016 r. 

W dniu 20 lipca 2016 roku została podpisana umowa  Nr 5/2016/ZR ustanowienia użytkowania na odwodzie 

rybackim. Zgodnie z umową ZMiGDP został zobowiązany do prowadzenia na terenie całego obwodu 

rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim, w szczególności 

poprzez zarybianie wód materiałem zarybieniowym. W 2017 roku zostały złożone dwa wnioski o dotacje z 

WFOSiGW na zadania „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- I etap” 

oraz „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty- II etap”. Całkowita wartość 

pierwszego zadania wynosi 112 000,00 zł. a drugiego wynosi 228 000,00 zł. W ramach niniejszej uchwały 

dofinansowany zostanie wkład własny zadania Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w 

dorzeczu Parsęty- II etap” w kwocie 50 000,00 zł. W ramach dotacji planuje się w 2017 roku zakupić i 

zarybić rzekę Parsętę materiałem zarybieniowym gatunkiem troci wędrownej narybek letni w ilości 1 200 000 

szt. 

Gmina Białogard uczestniczyła w projekcie „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, 

Białogard i Rąbino”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 marca 2013 roku sygn. 

akt ACa 843/12, który zmienił częściowo wyrok Sadu Okręgowego w Koszalinie I Wydział Cywilny z dnia 15 

grudnia 2009 roku syg. Akt I C 293/09, Gmina Białogard została zobowiązana do zapłaty należności w 

kwocie 199 999,59 zł na podstawie noty księgowej nr 2/10/2007 z dnia 10.10.2007 roku. Należność główna 

została zapłacona w dwóch ratach w dniu 22.04.2013 roku w kwocie 100 000,00 zł oraz w dniu 20.05.2013 

roku w kwocie 99 999,59 zł. Środki na zapłatę zobowiązań wobec GEN GAZ w 2009 roku zapewniły 

wszystkie miasta i gminy członkowskie. W związku z tym, iż zadanie realizowane będzie na rzecz  

wszystkich 20 miast i gmin członkowskich, zasadne jest aby środki wpłacone przez Gminę Białogard 

przeznaczyć na sfinansowanie realizowanego przedsięwzięcia. 

Środki te stanowią dochody ZMiGDP i mogą być przeznaczone na realizację zadania. Zgodnie z niniejszą 

uchwałą kwota przeznaczona na sfinansowanie kosztów zadania wynosi 50 000,00 zł. 

 


