
 
Uchwała Nr  30/16 

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
z dnia 26 września 2016 r. 

 
 

w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu 
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2016 

 
 

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 

2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 

1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 

1257 i 1454) oraz zgodnie z  § 9 ust. 1 Uchwały Nr V/37/15 Zgromadzenia Związku 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Związku na 2016 r. Zarząd Związku uchwala, co następuje: 

 

 §1. W budżecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2016 dokonuje się 

podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków w kwocie 51 953,00 zł. – 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.   

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Związku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Zarządu 

/-/ Waldemar Miśko 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE 
 
 

Dział 750, rozdział 75022 i 75023 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu Biura 

ZMiGDP i dotyczą odpisu na ZFŚS. Pozostałą kwotę w roku bieżącym, tj. 25 proc. wartości 

odpisów podstawowych oraz wyliczone kwoty zwiększeń, tj. odpisów fakultatywnych, należy 

przelać na konto ZFŚS do 30 września. 

 

Dział 758, rozdział 75818 - zgodnie z art. 222 ust.2 pkt 1 w budżecie ZMiGDP utworzona 

została rezerwa ogólna na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w trakcie opracowywania 

budżetu ZMiGDP. W związku z koniecznością poniesienia wydatków na realizację działań w 

ramach zadania niniejszej uchwale dokonuje się uruchomienia części środków 

pochodzących z rezerwy ogólnej i przenosi się do rozdziału 90001. 

 

Dział 801, rozdział 80142 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu OEE w Lipiu i dotyczą 

odpisu na ZFŚS. Pozostałą kwotę w roku bieżącym, tj. 25 proc. wartości odpisów 

podstawowych oraz wyliczone kwoty zwiększeń, tj. odpisów fakultatywnych, należy przelać 

na konto ZFŚS do 30 września. 

 

Dział 900, rozdział 90001 - przesunięcia wynikają z realizacji budżetu zadania 

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” i dotyczą realizacji zadań w związku z 

podpisaniem umowy w lipcu b.r. z RZGW w Szczecinie dot. ustanowienia użytkowania na 

obwodzie rybackim rzeki Parsęty nr 1. Od początku działalności planowano zatrudnienie 

dwóch strażników, ale dzięki dofinansowaniu z PUP Białogard i PUP Szczecinek  udało się 

zwiększyć ilość etatów i w  chwili obecnej zatrudnione są 4 osoby do ochrony wód. Działają 

one w zespołach 2 osobowych – jeden na górnej Parsęcie, drugi na środkowym i dolnym 

odcinku. Aby efektywnie chronić rzekę konieczne jest posiadanie środków transportu. W 

ostatnim czasie udało się pozyskać ze środków WFOŚ Szczecin dotację m.in. na zakup 

jednego samochodu. W związku ze zbliżającym  się okresem ciągów tarłowych troci i łososi, 

pilnie potrzeba drugiego auta. Jedna załoga korzystała początkowo z samochodu 

zakupionego przez PZW, w momencie zawarcia umowy z RZGW strażnicy zwrócili 

samochód PZW, obecnie załoga korzysta z prywatnego samochodu pracownika. Druga 

załoga korzysta z samochodu użyczonego przez Towarzystwo Miłośników Parsęty, jednak 

auto ma zostać sprzedane. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zakupu 

używanego samochodu terenowego, o wartości do 20 000 zł.  

Ponadto, w związku z ubieganiem się o środki na dofinansowanie zadań związanych z 

projektem udrożnienia rzeki i ochrony zagrożonych gatunków w Dorzeczu Parsęty (głównie 

łososia atlantyckiego) konieczne jest opracowanie Planu Funkcjonalno – Użytkowego na 



potrzeby aplikowania o środki na dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

 

  
 

 

Załącznik Nr 1 

  
 

 

do Uchwały Nr  30/16 

  
 

 

Zarządu ZMiGDP 

    

z dnia 26 września 2016 roku 

    
  

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2016 r. 

    
  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 546,00 1 546,00 

  75022 
Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, 

Zarząd) 
0,00 1 546,00 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   1 546,00 

  75023 Urzędy gmin 1 546,00 0,00 

    4440 Odpis na ZFŚS 1 546,00   

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 50 000,00 

  75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 50 000,00 

    4810 Rezerwa ogólna   50 000,00 

      w ramach składki członkowskiej   50 000,00 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 407,00 407,00 

  80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 407,00 407,00 

    Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu 407,00 407,00 

    4300 Zakup usług pozostałych   407,00 

    4440 
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 

407,00   

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 000,00 0,00 

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,00 0,00 

    „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” 50 000,00 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00   

    4430 Różne opłaty i składki 3 200,00   

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

16 800,00   

 Wydatki budżetu razem: 51 953,00 51 953,00 



 


