
 

Uchwała Nr XIV/96/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 23 maja 2019 
 

 

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania Umowy partnerskiej 

w sprawie przystąpienia Gminy Kosakowo do partnerstwa w przedmiocie zaspokajania 

potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie transportu zbiorowego na linii 

Puck – Pogórze Górne przez Mrzezino, Kosakowo 

 

 
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 2019 r., poz. 506 ze zm. ) w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220               

ust. 2 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 do podpisania Umowy partnerskiej w sprawie przystąpienia 

Gminy Kosakowo do partnerstwa w przedmiocie zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty 

samorządowej w zakresie transportu zbiorowego na linii Puck – Pogórze Górne przez 

Mrzezino, Kosakowo. 

 

§ 2 

Udział procentowy poszczególnych partnerów: 

• Powiat Pucki – Lider - 40%  

• Gmina Miasto Puck – Partner - 10% 

• Gmina Puck – Partner - 25%  

• Gmina Kosakowo – Partner - 25%  

 

§ 3 

Finansowanie projektu, o którym mowa w § 1 nastąpi w roku 2019 ze środków jednostek 

samorządu terytorialnego (partnerzy Umowy) i zostanie zabezpieczone w budżetach 

właściwych jednostek.  

 

§ 4 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w Umowie 

partnerskiej pomiędzy Partnerami.  

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Gmina Kosakowo wraz z Gminą Miastem Puck, Gminą Puck oraz Powiatem Puckim 

zidentyfikowały konieczność zaspokojenia potrzeb lokalnych wspólnot samorządowych                     

w zakresie zapewnienia transportu z obszarów pozbawionych dogodnego transportu 

publicznego, położonych na trasie linii komunikacyjnej Puck – Mrzezino – Kosakowo – 

Pogórze Górne. Przesłankami do uruchomienia komunikacji jest brak dotychczasowego 

bezpośredniego połączenia transportem publicznym mieszkańców gminy Kosakowo                          

z siedzibą Powiatu oraz ułatwienie dojazdu uczniom rozpoczynającym naukę w szkołach 

średnich prowadzonych przez Powiat Pucki.  

Umowa partnerska przewiduje prowadzenie wszelkich czynności związanych z udzieleniem 

zamówienia na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na przedmiotowej linii 

przez Zarząd Powiatu Puckiego przy wykorzystaniu zasobów Starostwa Powiatowego.  

Partnerzy Umowy partycypować będą w kosztach funkcjonowania publicznego transportu 

zbiorowego zgodnie z ustaleniami wskazanymi w Umowie.  

Przedmiotowa Umowa partnerska to etap pilotażowy do zapewnienia docelowego kształtu 

publicznego transportu zbiorowego na terenie południowo – wschodniej części Powiatu 

Puckiego z północną częścią Aglomeracji Trójmiasta. Partnerzy Umowy przewidują 

uruchomienie stałej linii komunikacyjnej na trasie Puck – Mrzezino – Kosakowo – Pogórze 

Górne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


