
Uchwała Nr X/51/2011 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 8 czerwca 2011 roku 
 
 
 
w sprawie: współdziałania Gminy Kosakowo z Powiatem Puckim w zakresie realizacji 
zadania polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1517G 
Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo – Pogórze w m. Rewa na odcinku od ul. Wiklinowej do 
ulicy Wałowej na dług. 600m – etap I oraz udzielenia pomocy finansowej na ten cel i 
upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia z Powiatem Puckim.  
 
 
Na podstawie art.10, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  
 
 

Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 
1. Zawiera się umowę z Powiatem Puckim w sprawie współdziałania w wykonaniu zadania  

polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1517G Rewa – 
Pierwoszyno – Kosakowo – Pogórze w m. Rewa na odcinku od ul. Wiklinowej do ulicy 
Wałowej na dług. 600m – etap I 
 

2. Na cel związany z wykonaniem zadania objętego umową Gmina Kosakowo udzieli 
Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 
80.000,00 zł 

 
3. Środki pomocy finansowej określone w ust. 2 zostaną przekazane na rachunek bankowy 

Powiatu Puckiego w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii faktury.  
 
4. Termin zakończenia zadania objętego umową o współdziałaniu ustala się w okresie do 30 

listopada 2011r. 
 
5. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do 

uchwały.  
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.  
 
 
 
 

 



 
UZASADNIENIE 

 
Przedmiotem umowy jest współdziałanie Gminy Kosakowo z Powiatem Puckim w zakresie 

realizacji zadania polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej nr 

1517G Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo – Pogórze w m. Rewa na odcinku od ul. 

Wiklinowej do ulicy Wałowej na długości 600m – etap I. 

Na cel związany z wykonaniem zadania objętego umową Gmina Kosakowo udzieli 

Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł 

W ramach realizacji etapu I zadania określonego w § 1 wykonane zostaną roboty ziemne, 

korytowanie oraz podbudowa na całej długości chodnika.  

Termin realizacji zadania ustala się w okresie do 30 listopada 2011r.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMOWA  

zawarta w dniu..............................................pomiędzy, 

Powiatem Puckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

1. Wojciech Dettlaff - Starosta Pucki 
2. Andrzej Sitkiewicz - Wicestarosta Pucki 

zwany dalej ,,Powiatem”, a  

Gminą Kosakowo, reprezentowaną przez: 

Jerzego Włudzika – Wójta Gminy Kosakowo 

zwaną dalej ,,Gminą”. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr 
X/51/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku. 

§ 1 

Gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację 
następującego zadania dotyczącego dróg powiatowych przebiegających przez Gminę: 

Budowa chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej 1517G Rewa – Pierwoszyno – 
Kosakowo – Pogórze w m. Rewa na odc. od ul. Wiklinowej do ul. Wałowej na dług 600m – 
etap I. 

§2 

W ramach realizacji etapu I zadania określono w §1 wykonane zostaną roboty ziemne, 
korytowanie oraz podbudowa na całej długości chodnika. 

§3 

1. Powiat powierza realizację zadania swojej jednostce organizacyjnej – Zarządowi 
Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, 84-100 
Puck, ul. Orzeszkowej 5, który zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe 
na wybór wykonawcy, zawrze stosowne umowy i będzie nadzorował wykonanie prac. 

2. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 
759 ze zm.) 

§4 

Termin realizacji zadania ustala się w okresie do 30 listopada 2011 r. 

 



§5 

1. Udział Gminy Kosakowo w realizacji zadania wyniesie 80.000 zł. 

2. Środki finansowe Gmina przekaże Powiatowi na konto nr 358348 0003 0000 0000 
0332 0001 Bank Spółdzielczy Puck, na podstawie pisemnego wniosku działającego w 
imieniu Powiatu Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, w 
terminie 7 dni od daty wniosku, do którego dołączona będzie kopia faktury. 

§6 

1. 1. Zarząd Drogowy w imieniu Powiatu po zakończeniu robót okresowych w §1 
przedstawi Gminie rozliczenie powykonawcze, celem udokumentowania 
wydatkowanych środków finansowych. 

2. Gmina ma prawo kontrolowania wydatkowania środków przekazanych Powiatowi na 
realizację zadania. 

3. Środki na rachunek bankowy Gminy w terminie do 15 dni od dnia zakończenia 
realizacji zadania. 

§7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o 
finansach publicznych. 

§9 

1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
stron. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

GMINA                                                                                                                      POWIAT 
 
 
 
 
 
 
 


