
 
Uchwała Nr XIX/7/2012 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 stycznia 2012 roku 
 
 
 
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. 
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia 
Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację 
projektu „Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz – odc. 
Mrzezino – Kazimierz”. 
 
Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) w zw. z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) 
 

 
 

Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
W związku ze wzrostem wartości projektu upoważnia się Wójta Gminy do podpisania 
Aneksu nr 1 do Umowy Nr 99/2011 z dnia 5 września 2011r. na mocy której Gmina 
Kosakowo udzieli Powiatowi Puckiemu dodatkowej pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w wysokości 130.000,00 zł. z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu 
„Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz – odc. Mrzezino – 
Kazimierz” (etap II od km 0+000 do km 1+455). 

 
 

§ 2 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w Aneksie nr 1 do 
Umowy Nr 99/2011 z dnia 5 września 2011r pomiędzy Powiatem Puckim i Gminą 
Kosakowo. 

 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 28 września 2010 roku Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę Nr LXIX/78/2010 w 
sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia 
Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu 
„Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz odc. Mrzezino – 
Kazimierz”.  
Realizując zapisy tej uchwały Wójt Gminy podpisał porozumienie wspólnie z Powiatem 
Puckim i Gminami: Gminą Kosakowo, Gminą Puck, Gminą Krokowa, Gminą Miasta Pucka, 
Gminą Miasta Władysławowa, Gminą Miasta Jastarni i Gminą Miasta Helu które stanowi, że 
pomoc finansowa, zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Kosakowo w wysokości 
6,67% łącznego wkładu własnego Partnerów, jednakże nie więcej niż 100.000 zł.  
Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIII/80/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. Wójt Gminy 
Kosakowo został upoważniony do podpisania umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 
1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz – odc. Mrzezino – Kazimierz” w wysokości 100.000 
zł. 
W związku ze wzrostem wartości projektu zachodzi potrzeba udzielenia Powiatowi Puckiemu 
dodatkowej pomocy finansowej przez Gminę Kosakowo, w formie dotacji celowej w 
wysokości 130.000 zł na realizację powyższego zadania. 


