
Uchwała Nr IX/54/21 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

 

z dnia 24 czerwca 2021  r. 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki lub kredytu na realizację projektu pn. 

„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. 173  i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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 

2021 r. poz. 305) 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 lub kredyt w 

wysokości 804 000,00 zł (osiemset cztery tysiące 00/100) na pokrycie wkładu własnego oraz 

prefinansowanie zadania pn. „Pomerania –atrakcje przyrodnicze i kulturalne”.  

 

§ 2.  Wykorzystanie pożyczki lub kredytu nastąpi w 2021 i 2022 r. 

 

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

 

§ 4. W celu zabezpieczenia pożyczki lub kredytu  Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wystawi 

weksel własny niezupełny („in blanco”). 

 

§ 5. Zobowiązanie finansowe Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z tytułu pożyczki lub kredytu 

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 umowy pożyczki 

lub kredytu na realizację  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 IX/54/21 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki lub kredytu na realizację projektu  

pn. „Pomerania –atrakcje przyrodnicze i kulturalne”. 

 

Projekty realizowane w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna nie przewidują wypłaty 

dofinansowania w formie zaliczki. W związku z powyższym konieczne jest zaciągnięcie pożyczki lub 

kredytu na kwotę dofinansowania. 

Podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna z EFRR 

przez Partnera Wiodącego Tierpark Uecekrmunde dotycząca realizacji projektu „INT 51 Pomerania-atrakcje 

przyrodnicze i kulturalne” i równocześnie w dniu 19 września 2018 roku zostało zawarte Porozumienie 

partnerskie pomiędzy Partnerem wiodącym projektu a pozostałymi 9 partnerami.  

W 2019 roku Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie zakwestionował sposób 

rozliczeń w ramach warsztatów i dni otwartych. W sierpniu 2019 roku Oddział Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie oraz Wspólny Sekretariat w Löcknitz zaakceptował proponowany 

sposób rozliczeń. We wrześniu 2019 roku został złożony wniosek o zmiany  i wydłużenie terminu realizacji 

projektu  do Partnera Wiodącego. Wniosek został zatwierdzony. OEE w Lipiu został wyodrębniony jako 

odrębny Partner. W OEE w Lipiu w ramach projektu  zaplanowano 40 warsztatów 4-dniowych oraz 50 

warsztatów 2-dniowych. W związku z trudną sytuacją wynikającą z pandemii COVID-19 w OEE w Lipiu w 

2020 roku nie odbyły się zaplanowane warsztaty i dni otwarte. W związku z przedłużającymi się 

obostrzeniami związanymi z przekraczaniem granic i zagrożeniem niewykorzystania środków, złożono 

wniosek o przesunięcie części środków przeznaczonych na organizację warsztatów na modernizację i 

doposażenie Ośrodka.  

Pierwotnie wkład własny na organizacje warsztatów i dni otwartych dla uczestników do 26 roku życia miał 

pochodzić ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Ze względu na wprowadzone zmiany i 

zmniejszenie liczby warsztatów i dni otwartych konieczne jest pokrycie wkładu własnego z innych 

źródeł. 

W ramach zadania pozyskano dotację z WFOSiGW w kwocie 45.866 zł. ZMiGDP nie ma już innych 

możliwości pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów w ramach zadania.  

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadająca na ZMiGDP w Karlinie i OEE w Lipiu objętych budżetem 

projektu stanowi 651.780,68 EUR (2.737.478,86 PLN). Kwota dofinansowania wynosi 2.326.857,03 PLN. 

Kwota wkładu własnego wynosi 410.621,83 zł. 

Oszacowano, że kwota pożyczki niezbędna do zachowania płynności finansowej w ramach realizacji projektu 

stanowi 804 000,00 zł., z tego 404 000,00 zł. w 2021 roku oraz 400 000,00 zł. w 2022 roku. Spłata została 

rozłożona na 6 lat, aby nie obciążać budżetów miast i gmin członkowskich. W 2022 roku zaplanowano środki 

na spłatę rat kapitałowych w kwocie 67 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 25 728,00 zł. Po zakończeniu 

realizacji projektu środki pochodzące z refundacji mogą zostać rozliczone i zwrócone miastom i gminom 

członkowskim lub mogą zostać przeznaczone na spłatę w kolejnych latach. 

Środki na spłatę zaciągniętej  pożyczki lub kredytu oraz odsetek pochodzić będzie ze składki członkowskiej 

ustalanej w latach 2021-2028 w drodze uchwały organu stanowiącego (proporcjonalnie do wysokości 

spłacanego kapitału i odsetek w danym roku budżetowym).  


