
Uchwała Nr LVI/17/2014 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 marca 2014 roku 
 
 
 
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. 
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Gminie 
Miasta Rumia pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu 
„Przebudowa rowu L4-10 na odcinku od ulicy Działkowców w Rumi do ujścia do 
Konitopu Leniwego” 
 
Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013r., poz.1318 ze zm. ) w zw. z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) 
 
 

Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy na mocy której powierza się 
współdziałanie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenie 
Gminie Miasta Rumia pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację 
projektu „Przebudowa rowu L4-10 na odcinku od ulicy Działkowców w Rumi do 
ujścia do Konitopu Leniwego” 

2. Przeznacza się w budżecie Gminy Kosakowo kwotę 20.000,00 zł na realizację 
umowy. 

 
 

§ 2 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy 
Gminą Miasta Rumi i Gminą Kosakowo. 
 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 
 
 
Przedmiotem niniejszej Uchwały jest wyrażenie zgody Rady Gminy Kosakowo na przyjęcie 
przez Gminę Miasta Rumi pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kosakowo na 
realizację Projektu pod nazwą „Przebudowa rowu L4-10 na odcinku od ulicy Działkowców w 
Rumi do ujścia do Konitopu Leniwego”. W ramach realizacji Projektu Gmina Miasta Rumi 
zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, zawrze 
stosowne umowy i będzie nadzorował wykonanie prac. Postępowanie przetargowe na wybór 
wykonawcy odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Odbiór dokonany będzie przy 
udziale przedstawicieli Gminy Miasta Rumi, Miasta Gdyni oraz Gminy Kosakowo. Gmina 
Miasta Rumia zobowiązuje się do terminowej i zgodnej z zakresem rzeczowym realizacji 
Projektu objętego pomocą finansową. Gmina Kosakowo przekaże na realizację projektu 
kwotę 20.000,00 zł 

 
 


