
Uchwała Nr VII/52/16 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 22 czerwca 2016  r. 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację projektu „Ochrona 

różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację 

dzieci i młodzieży”  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie   

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c)  w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 89 ust. 1 pkt 2 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) 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 120 000,00 zł (sto 

dwadzieścia tysięcy 00/100) na pokrycie planowanego deficytu w związku z finansowaniem wkładu 

własnego w ramach realizacji projektu p.n. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na 

obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży”, realizowanego ze 

środków Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w 

ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 

 

§ 2.  Wykorzystanie pożyczki nastąpi w 2016 r. 

 

§ 3.  Spłata pożyczki następować będzie w latach 2017-2019.  

 

§ 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 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowy pożyczki na 

dofinansowanie wkładu własnego Związku miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu „Ochrona 

różnorodności biologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację 

ekologiczną dzieci i młodzieży”. 

 

§ 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 VII/52/16 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację projektu „Ochrona 

różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację 

dzieci i młodzieży” 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

 

Wartość całkowita szacowana zadania, wynikająca z umowy o dofinansowanie Nr 47/2015/Wn-

16/OP-xn-02/D zawartą w dniu 20 marca 2015  wynosi 3 703 610,00 zł., z tego dofinansowanie 

EOG  wynosi 3 148 068,50 zł. Wkład własny wynosi 555 541,50 zł. i pochodzić miał częściowo z 

wpłat gmin  w kwocie 55 000,00 zł. i z dotacji WFOŚiGW w kwocie 500 541,50 zł. WFOSiGW 

przyznał dotację w kwocie niższej niż wnioskowana. W dniu 16 września 2015 roku została zawarta 

umowa dotacji z WFOSiGW w Szczecinie nr 2015D0394K na kwotę 200 000,00 zł. Dlatego też 

konieczne jest uzupełnienie brakującego wkładu własnego.  

Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2015 roku a termin zakończenia zadania upływa dnia 30 

października 2016 roku zgodnie z umową o dofinansowanie. 

W związku z tym, iż pożyczka może zostać zaciągnięta na wydatki, które zostaną poniesione od  

dnia złożenia wniosku do zakończenia realizacji zadania, pożyczka może być zaciągnięta tylko do 

wysokości 120 000 zł. 

Dlatego też, aby pokryć brakujący wkład własny Zarząd ZMiGDP podjął uchwałę w sprawie 

przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej na pokrycie częściowe brakujących 

środków do kwoty 130 00,00 zł.  

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

Spłata zaciągniętej pożyczki oraz odsetek będzie następowała ze środków własnych  ZMiGDP w 

ramach posiadanej składki członkowskiej (proporcjonalnie do wysokości spłacanego kapitału i 

odsetek w danym roku budżetowym). Spłata pożyczki nie będzie więc dodatkowo obciążała 

budżetów gmin.  

 


