
Zał ączn ik N r  1  do  Uch wały  

Rad y Gmin y Ko sako wo  

Nr  XXXVIII /29 /2017  

z  dn ia  23  marca 2017  roku  

UMOWA 

 

 

  

zawarta w dniu ………………………. 2017 r. pomiędzy, 

Powiatem Puckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

  

 

1.  Jarosław Białk       - Starosta Pucki 

2.  Tomasz Herrmann                   - Wicestarosta Pucki 

 

zwanym dalej „Powiatem”, a 

 

 

Gminą Kosakowo, reprezentowaną przez: 

 

 

Jerzego Włudzika        - Wójta Gminy Kosakowo 

Marcin Majek     - Zastępca Wójta Gminy Kosakowo 

 

 

zwaną dalej „Gminą” 

 

§ 1 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie uchwały Rady Gminy Kosakowo  

Nr …………………….. z dnia …………………. 2017 r. i ma na celu pomoc finansową Gminy 
udzieloną na realizację następującego zadania w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez 

Gminę: 

1. Budowa chodnika w miejscowości Mosty od ul. Wiązowej do ul. Leśnej  

2. Przebudowa skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Rzemieślniczą i ul. Daliową w 

Kosakowie w ciągu drogi powiatowej nr 1519G Kosakowo – Kazimierz (długość odcinka 

ok. 300 m )  

 

§ 2 

 

W ramach zadania nr 1 planowane jest wykonanie nowego chodnika wraz z barierami ochronnymi, 

wykonanie nasypów, zagospodarowanie zieleni 

W ramach zadania nr 2 planowana jest kompleksowa przebudowa układu skrzyżowania ul. 

Chrzanowskiego z ul. Rzemieślniczą i ul. Daliową w Kosakowie poprzez wykonanie niezbędnych 

prac sieciowych, skanalizowanie ruchu, wyprofilowanie nawierzchni mieszanką mineralno – 

bitumiczną a następnie ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z 

regulacją wysokościową zjazdów, a także uzupełnienie poboczy gruntowych. Wykonanie 

chodników oraz ciągów pieszo rowerowych, oznakowanie pionowe i poziome,  

 

§ 3 

 

1. Powiat powierza realizację zadania swojej jednostce organizacyjnej – Zarządowi Drogowemu 

dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, 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.jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

 

§ 4 

 

Realizację rzeczową zadania przewiduje się w terminie do końca grudnia 2017 r. 

§ 5 

 

1. Szacunkową wartość zadania strony ustalają na kwotę 600 tys. zł.  

2. Wartość zadania obejmuje koszt robót budowlanych oraz inne koszty poniesione na realizację 

zadania w tym również koszty wykonania dokumentacji projektowej sfinansowanej przez 

Urząd Gminy Kosakowo. 

3. Strony ustalają następujący sposób finansowania zadania określonego w § 1 Umowy:  

1) udziały finansowe Powiatu Puckiego i Gminy Kosakowo wyniosą po 50% wartości zadania 

w przypadku, gdy ostateczna wartość zadania będzie mniejsza lub równa kwocie 600 tys. 

zł, 

4. W sytuacji przekroczenia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

wartości szacunkowej, o której mowa w ust. 1 Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i 

Wejherowskiego zawiadomi Strony o wyniku postępowania w celu podjęcia decyzji o 

dalszej realizacji zadania. 

 

§ 6 

 

1. Środki finansowe Gmina przekaże Powiatowi na konto:  

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 otrzymania wniosku, do którego dołączone będą 

kopie faktur.  
2. Zarząd Drogowy w imieniu Powiatu po zakończeniu robót określonych w § 1 przedstawi 

Gminie rozliczenie powykonawcze, celem udokumentowania wydatkowanych środków 

finansowych. 

3. Gmina ma prawo kontrolowania wydatkowania środków przekazanych Powiatowi na realizację 

zadania. 

4. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi 

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   


