
Uchwała Nr 2/19 
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  

 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez 
ZMiGDP w Karlinie 

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

samorządzie Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i § 17 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) oraz § 7 ust. 1 i 2 uchwały nr nr 

II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z 30 marca 2015 roku  w sprawie ustalenia trybu przystępowania 

do projektu przez gminy będące członkami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Zarząd 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przeznacza kwotę do wysokości 2 690,40 zł 

pochodzącej ze składki członkowskiej na Biuro Związku na 2019 na wkład własny i koszty 

niekwalifikowane do projektu X Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu 

Parsęty – 2019 realizowanego ze środków FMP w ramach Interreg VA. 

 

§ 2. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przeznacza kwotę do wysokości 2 996,10 zł 

pochodzącej ze składki członkowskiej na Biuro Związku na 2019 na wkład własny i koszty 

niekwalifikowane do projektu XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2019 

realizowanego ze środków FMP w ramach Interreg VA. 

 

§ 3. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przeznacza kwotę do wysokości 36 149,50 zł 

pochodzącej ze składki członkowskiej na Biuro Związku na 2019 na wkład własny i koszty 

niekwalifikowane do projektu “Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie 

Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA”.  

 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi ZMiGDP. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
Przewodniczący Zarządu 

/-/ Waldemar Miśko  
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 2/19 
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP w 
Karlinie 

 
 
Na podstawie §7 ust. 1 uchwały nr nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z 30 marca 2015 roku  w 

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

Gmin Dorzecza Parsęty, ze środków uzyskanych ze składki członkowskiej o której mowa w § 31 

pkt. Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj.Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, 

poz. 74) wniesionej przez daną Gminę członka Związku, może być sfinansowany wkład własny do 

projektów realizowanych przez Związek.  

Uchwałę o objęciu wsparciem danego projektu, zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą organu 

stanowiącego, podejmuje Zarząd Związku. 

Kwota składki członkowskiej przypadająca na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu 

uchwały Zgromadzenia ZMiGDP w sprawie ustalenia wysokosci składki członkowskiej na rzecz 

ZMiGDP  na rok 2019 oraz zasad jej opłacania przyjętego Uchwałą Nr I/…/19 Zarządu ZMiGDP z 

dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Zgromadzenie ZMiGDP 

wynosi 743 821,00 zł. Wsparcie jest możliwe do 10% wysokości składki członkowskiej wniesionej 

przez daną Gminę, zgodnie z §7 ust.2 uchwały nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z 30 marca 

2015 roku  w sprawie ustalenia trybu przystępowania do projektu przez gminy będące członkami 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.  

W związku z powyższym  wsparcie na 2019 rok nie może przekroczyć kwoty 74 382,10 zł. Zgodnie 

z niniejszą uchwałą łączna kwota przeznaczona na wkład własny do realizowanych zadań wynosi 

41 836,00 zł. 

 


