
 
Uchwała Nr VII/49/16 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
z dnia 22 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu 

„Pomerania – atrakcje przyrodnicze i kulturalne” 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 11 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) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala, co 

następuje: 

 

§1. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystępuje do projektu „Pomerania – atrakcje 

przyrodnicze i kulturalne”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V A 

Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach Osi priorytetowej I Natura i 

Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa 

naturalnego o kulturowego. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

       /-/ Marek Kuźma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

Uzasadnienie do Uchwały nr VI/49/16 
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu   
„Pomerania – atrakcje przyrodnicze i kulturalne” 

 
Uchwała Zgromadzenia nr II/22/15 z dnia  30.03.2015 r. w sprawie ustalenia trybu 

przystępowania do projektów przez gminy będące członkami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

nakłada obowiązek podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do projektu. 

 
Celem projektu miałaby być promocja transgranicznego regionu Pomerania przez przedstawienie potencjału 

wspólnego terenu, położonego w Polsce i w Niemczech. Jest to jeden wspólny projekt dla 11 partnerów: 

- Ogród Zoologiczny w Ueckermunde jako Partner Wiodący  

- Gmina Przelewice z Ogrodem Dendrologicznym,  

- Zamek Książąt Pomorskich,  

- Miasto Eberswalde z Zoo Eberswalde,  

- Zagroda Żubrów Usedom,  

- Gmina Police,  

- Wyłuszczarnia Nasion Jatznick,  

- Park Ptaków Marlow,  

- Miasto Dargun,  

- Gmina Grammendorf,  

 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie   

 

Złożeniem projektu jest edukacja młodzieży skupiająca się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej oraz 

nacisk na poznanie piękna przyrody i wspólną ochronę środowiska. Współpraca między Związkiem Miast i 

Gmin Dorzecza Parsęty i Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu a naszymi partnerami będzie polegała na 

wymianie doświadczeń i stworzeniu wspólnej platformy edukacyjnej dla uczniów polsko-niemieckich. Ma za 

zadanie kształtować pozytywny świat wartości, takich jak: wzajemną tolerancję i akceptację, otwartość na 

inną kulturę, wzbudzanie chęci współuczestnictwa w organizowanych zajęciach oraz potrzebę dbałości o 

ochronę środowiska. 

Działania w ramach projektu: 

-  zostanie zorganizowanych 40 warsztatów (prowadzonych zgodnie z programem warsztatów), których 

celem będzie wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie, 

- utworzone zostaną Zakątki Bioróżnorodności w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie 22 

gmin wchodzących w skład Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, 

- adaptacja terenu wokół Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu poprzez utworzenie Zakątka Naukowo-

Przyrodniczego. 

 

Przewidywana kwota realizacji projektu wyniesie 3.768.586,00 zł Dofinansowanie wynosi 85 %. 


