
Uchwała Nr LII/157/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 8 marca 2018 roku 
 

 

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia dot. 

współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Gminie 

Miastu Gdynia pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizacje zadania pn. 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych uzgodnień dla zadania „Przebudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka 

wraz ze skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego 

wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka”. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm. ) w zw. z art. 220 ust. 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2017r., poz. 2077) 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Upoważnia się Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia z Gminą Miasta Gdyni 

w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego poprzez 

udzielenie Gminie Miastu Gdynia pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną 

realizacje zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z 

uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień dla zadania „Przebudowa układu drogowego 

ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową 

dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka”. 

 

§ 2 

Na realizację zadania o którym mowa w  § 1 Gmina Kosakowo przeznaczy kwotę w 

wysokości 100.000,00 złotych, w roku budżetowym 2019. 

 

§ 3 

Szczegółowe warunki współpracy i zasady ponoszenia kosztów zadania opisane w § 1 zostały 

określone w porozumieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

 

§ 4 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6 

1. Traci moc Uchwała Nr L/132/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia woli 

współdziałania Gminy Kosakowo z Gminą Miasta Gdyni w zakresie realizacji zadania pn.  

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych uzgodnień dla zadania „Przebudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka wraz 

ze skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego wiaduktu 

w ciągu ul. Płk. Dąbka”. 



2. Traci moc Uchwała Nr LI/143/2018 z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta 

Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia dot. współdziałania pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz udzielenia Gminie Miastu Gdynia pomocy finansowej z 

przeznaczeniem na wspólną realizacje zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień dla zadania 

„Przebudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniami z ul. 

Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka”. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały Nr LII/157/2018 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 8 marca 2018 roku                

 

POROZUMIENIE 
 

zawarte w dniu ………………………. 2018 r. pomiędzy, 

Gminą Miastem Gdynia, reprezentowanym przez: 

  

1.  Wojciech Szczurek   - Prezydent Miasta Gdynia 

zwanym dalej „Miastem”, a 

 

Gminą Kosakowo, reprezentowaną przez: 

Jerzego Włudzika        - Wójta Gminy Kosakowo 

 

zwaną dalej „Gminą” 

 

Porozumienie  zostaje zawarte na podstawie uchwały Rady Gminy Kosakowo  

Nr ………………./2018 z dnia ……………  uchwały Rady Miasta Gdyni Nr 

XXXIX/1116/18 z dnia 24 stycznia 2018r.  

 

Mając na uwadze współdziałanie stron,  strony zawierają porozumienie o następującej treści.  

 

§ 1. 

 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień dla zadania 

„Przebudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i 

ul. Andersa oraz budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka w Gdyni” 

 

§ 2. 

 

W ramach zadania zostanie opracowana pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz 

z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym pozwolenia na budowę lub 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zakres opracowania dotyczyć będzie w 

szczególności przebudowy ul. Płk Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Derdowskiego w 

gminie Kosakowo oraz z ul. Andersa oraz doprojektowaniem dodatkowego wiaduktu w ciągu 

ul. Płk. Dąbka. W ramach zadania przewiduje się również zaprojektowanie wszelkiej 

niezbędnej infrastruktury towarzyszącej takiej jak: oświetlenie drogowe, chodniki, ścieżki 

rowerowe, kanalizacja deszczowa, sygnalizacja świetlna, stała organizacja ruchu. 

 

§ 3. 

 

1. Zadanie będzie realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu  Miasta Gdynia 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 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze 

zm.). 

 



 

§ 4. 

 

Realizację przedmiotu porozumienia  przewiduje się w terminie do końca czerwca 2019 r. 

 

§ 5. 

 

1. Szacunkową łączną wartość zadania strony ustalają na kwotę 200 tys. zł.  

2. Strony ustalają następujący sposób finansowania zadania  określonych w § 1 Umowy:   

udziały finansowe Miasta i Gminy wyniosą po 50% łącznej wartości zadania. 

3. W sytuacji przekroczenia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

wartości szacunkowej, o której mowa w ust. 1 Wydział Inwestycji zawiadomi Strony o 

wyniku postępowania w celu podjęcia decyzji o dalszej realizacji zadań. 

 

§ 6. 

 

1. Środki finansowe Gmina Kosakowo przekaże Miastu Gdynia na konto:  

PKO BP 37 1440 1026 0000 0000 0033 9245, na podstawie pisemnego wniosku, w 

terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.  

2. W przypadku nie przekazania środków w terminie określonym w niniejszym 

porozumieniu, Miastu przysługiwać będą odsetki w wysokości ustalonej jak dla 

zaległości podatkowych licząc od dnia następnego określonego w ust. 1. 

3. Miasto Gdynia po zakończeniu robót związanych z realizacją zadań określonych w § 1 

przedstawi Gminie rozliczenie powykonawcze, celem udokumentowania wydatkowanych 

środków finansowych. 

4. Gmina ma prawo kontrolowania wydatkowania środków przekazanych Miastu 

na realizację zadań. 

5. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 

zwrotowi na rachunek bankowy Gminy w terminie do 15 dni od dnia zakończenia 

realizacji zadań. 

 

§ 7. 

 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące. 

 

§ 9. 

 

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

stron. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 

wchodzi w życie z upływem 14 dnia od dnia ogłoszenia.  

 

                  GMINA KOSAKOWO    GMINA MIASTA GDYNI 

 

 


