
Uchwała Nr VI/38/20 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

 

z dnia 25 sierpnia 2020  r. 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania "Budowa Ogrodu 

Naukowo-Przyrodniczego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu" w ramach projektu 

"Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" 

 

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 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 

oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 396 000,00 zł 

(trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) na realizację zadania "Budowa Ogrodu Naukowo-

Przyrodniczego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu" w ramach projektu "Pomerania - atrakcje 

przyrodnicze i kulturalne". 

 

§ 2.  Wykorzystanie pożyczki nastąpi w 2021 r. 

 

§ 3.  Spłata pożyczki następować będzie w latach 2022-2028.  

 

§ 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 z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowy pożyczki realizację 

zadania  "Budowa Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu" w 

ramach projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". 

 

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

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Z – ca Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

   /-/  Krzysztof Plewko 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/38/20 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Pomerania –

atrakcje przyrodnicze i kulturalne”. 

 

 

Budowa Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest 

jednym z elementów projektu realizowanego z Programu Interreg Va "Pomerania - atrakcje 

przyrodnicze i kulturalne", który Związek realizuje od 2018 roku.  

 

Całkowity koszt budowy Ogrodu wg. zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego wynosi 

684 195,38 zł, z czego dofinansowanie ze środków Interreg wynosi 241 614,00 zł. O 

dofinansowanie brakującej kwoty w formie dotacji, Związek wystąpił z wnioskiem do WFOŚiGW w 

Szczecinie. Niestety, ze względu na ograniczone zasoby finansowe WFOŚiGW, kwota dotacji, którą 

Związek otrzymał wyniosła 45 866,00 zł. W związku z powyższym, brakującą kwotę (396 000,00 zł) 

proponuje się pokryć w ramach pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie.  

Spłata pożyczki rozpoczęłaby się w lipcu 2022 roku i trwała do czerwca 2028 roku.  

 

Budowa Ogrodu przyczyni się do urozmaicenia i uatrakcyjnienia programu edukacyjnego 

Ośrodka, a dzięki odpowiedniemu dostosowaniu infrastruktury, umożliwi też opracowanie 

specjalnego programu edukacji ekologicznej skierowanej do osób niepełnosprawnych. Na terenie 

Ogrodu powstanie zielony labirynt wykonany z nasadzeń krzewów, który zagospodarowany 

zostanie elementami małej infrastruktury (ławeczki, kosze na śmieci, wieża widokowa, tablice 

edukacyjne, siłownia zewnętrzna). Na terenie ogrodu powstanie łąka kwietna, na której 

zlokalizowane zostaną hotele dla owadów i rozmieszczone zostaną ekologiczne gry edukacyjne. 

Projekt Ogrodu przewiduje nasadzenie 24 drzew liściastych i 54 drzew iglastych oraz 74 krzewów, 

167 krzewinek i 154 bylin rabatowych. Zaprojektowano także 746,5 mb żywopłotów (tworzących 

labirynt) z ligustru pospolitego. Łącznie teren Ogrodu (0,74 ha) zostanie obsadzony 11 671 szt. 

sadzonek drzew, krzewów i bylin.  Na terenie ogrodu zostanie zamontowana wieża widokowa o 

wysokości 5,6 m, 7 gier edukacyjnych, 11 tablic informacyjno-edukacyjnych, 20 ławek z oparciem, 1 

ławka okrągła zlokalizowana wokół dębu, kosze na śmieci, stojaki na rowery, brama z witaczem, 6 

hoteli dla owadów, ścieżka zmysłów i siłownia zewnętrzna. Teren Ogrodu zostanie ogrodzony, na 

jego terenie powstanie parking dla autobusów. Zaprojektowany został również system 

nawadniający teren Ogrodu. 


