
Uchwała Nr LIX/209/2018  
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 9 sierpnia 2018 roku 
 
 
 
 
w sprawie: pomocy rzeczowej świadczonej przez Gminę Kosakowo na rzecz Gminy 

Miasta Gdynia w zakresie realizacji projektu p.n. ” Przebudowa układu drogowego 

skrzyżowania ulic Płk Dąbka i Adm. K. Porębskiego w Gdyni o wlot z ul. Traugutta w 

Pogórzu g. Kosakowo oraz budowie układu drogowego ul. Traugutta i Czechowicza w 

Pogórzu, w gminie Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną”. 
 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z późn. 

zm.) 
 
 
Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej świadczonej przez Gminę Kosakowo na 

rzecz Gminy Miasta Gdynia w zakresie realizacji zadania p.n. ” Przebudowa układu 

drogowego skrzyżowania ulic Płk Dąbka i Adm. K. Porębskiego w Gdyni o wlot z ul. 

Traugutta w Pogórzu g. Kosakowo oraz budowie układu drogowego ul. Traugutta i 

Czechowicza w Pogórzu, w gminie Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną”. 
 

2. Granice terenu objętego pomocą rzeczową wskazano w załączniku Nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 
 

3. Na realizacje pomocy rzeczowej przeznacza się w 2018 i 2019 roku z budżetu gminy 

Kosakowo kwotę nie większą niż 2.091.388,36,- złotych. Powyższa kwota została 

przyjęta na podstawie kosztorysów inwestorskich. 

4. Po zakończeniu inwestycji zostaną dokładnie obliczone wartości nakładów 

rzeczowych. 

§ 2 

 

1. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania stosowanego 

porozumienia. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , oraz podlega opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 



UZASANIENIE 

 

W celu rozwiązania połączeń komunikacyjnych na styku administracyjnym Gminy 

Kosakowo i Gminy Miasta Gdyni Gmina Kosakowo przystąpiła do realizacji zadania pn. 

”Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Płk Dąbka i Adm. K. Porębskiego w 

Gdyni o wlot z ul. Traugutta w Pogórzu g. Kosakowo oraz budowie układu drogowego ul. 

Traugutta i Czechowicza w Pogórzu, w gminie Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną”. 

Dla powyższej inwestycji zostały uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia w tym również 

decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej wydanej na Wójta Gminy 

Kosakowo przez Starostę Puckiego. Część zakresu prac znajduje się w administracyjnej 

części Gminy Miasta Gdynia w związku z powyższym po zakończeniu inwestycji nakłady 

powinny zostać przekazane n rzecz miasta Gdyni.  


