Uchwała Nr XXIV/47/2012
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 31 maja 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 1517G Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo
Pogórze, na odcinku Pogórze – Kosakowo”.
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 zadania upoważnia się Wójta Gminy do podpisania Aneksu
nr 1 do Umowy przedmiotem której jest określenie współdziałania oraz przyjęcia przez
Powiat Pucki pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kosakowo na realizację Projektu
pod nazwą „remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo – Pogórze,
na odcinku Pogórze – Kosakowo”
1.

Przeznacza się w budżecie Gminy Kosakowo dodatkowo kwotę 170.000,00zł na
realizację umowy.

§2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w Aneksie Nr 1 do
Umowy pomiędzy Powiatem Puckim i Gminą Kosakowo.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Umowa nr …………………..
zawarta w dniu …………………………………….. 2012 r. w Pucku pomiędzy
1) Powiatem Puckim
z siedzibą w Pucku, 84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
Wojciech Dettlaff – Starosta
Andrzej Sitkiewicz – Wicestarosta
zwanym w dalszej części Umowy „Powiatem”, a
2) Gminą Kosakowo
z siedzibą w Kosakowie, 84-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69,
reprezentowaną przez:
Jerzego Włudzika – Wójta Gminy Kosakowo

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr
……………….. z dnia ………………
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współdziałania oraz przyjęcia przez
Powiat Pucki pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kosakowo na realizację Projektu
pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo Pogórze,
na odcinku Pogórze – Kosakowo”.
§2
Zakres rzeczowy Projektu obejmie wykonanie nowej nawierzchni drogowej drogi na odcinku
Kosakowo – Pogórze o długości 2,880m i szerokości 6m oraz wyrównanie pobocza umożliwiające
ruch pieszy na tym odcinku.

1.
2.

1.

2.

3.
4.

§3
Partnerem wiodącym Projektu będzie Powiat Pucki.
Powiat Pucki będzie realizował Projekt poprzez swoją jednostkę organizacyjną – Zarząd
Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, 84-100 Puck, ul.
Orzeszkowej 5.
§4
W ramach realizacji Projektu Powiat Pucki poprzez swoją jednostkę organizacyjną Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, zawrze
stosowne umowy i będzie nadzorował wykonanie prac.
Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
ze zm.).
Odbiór dokonany będzie przy udziale przedstawicieli Powiatu oraz Gminy Kosakowo.
Powiat Pucki zobowiązuje się do terminowej i zgodnej z zakresem rzeczowym realizacji
Projektu objętego pomocą finansową.

§5
Gmina Kosakowo przekaże na realizację projektu 50 % łącznych kosztów, jednakże nie więcej

niż 500.000,00 zł
§6
1. Środki finansowe w wysokości określonej w § 5 Gmina przekaże na rachunek bankowy
Powiatu Puckiego
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. W przypadku nie przekazania środków w terminie określonym w niniejszej umowie
Powiatowi Puckiemu przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowej
licząc od dnia następnego od określonego w ust. 1.
3. Powiat Pucki zobowiązuje się przedłożyć Gminie sprawozdanie z realizacji Projektu
obejmujące spis zakresu rzeczowego zadania oraz spis kosztów, w szczególności: koszty
zrealizowanego zakresu rzeczowego prac drogowych i nadzoru inwestorskiego w terminie
do 15 dni od dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu.
4. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa
w § 1 podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy w terminie do 15 dni od dnia
zakończenia finansowej realizacji Projektu.
5. Gminie przysługuje prawo kontrolowania wydatkowania środków przekazanych Powiatowi
Puckiemu na realizację Projektu.
§7
Projekt realizowany będzie w roku 2012.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), ustawy o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz przepisy pozostające w związku z niniejszą Umową.
§9
Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
§ 10
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powiat Pucki

Gmina Kosakowo

