
 
Uchwała  Nr VI/19/2015 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 stycznia 2015 roku 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku 
dotyczącego przekazania środków finansowych przez Gminę Kosakowo na częściowe pokrycie 
wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych Projektu pn. „Walka z kłusownictwem na terenie 
powiatu puckiego” objętego dofinansowaniem w ramach osi priorytetowej 4 - „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” realizowanego przez Komendę 
Powiatową Policji w Pucku. 

 
Na podstawie art.8 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 
2011 r. nr 287,  poz. 1687 z późn. zm.) 
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumień między Gminą Kosakowo a Komendą Wojewódzką Policji 
w Gdańsku z siedzibą przy ul. Okopowa 15, dotyczących przekazania środków finansowych przez 
Gminę na: 

1) częściowe pokrycie wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych Projektu pn. „Walka 
z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego” objętego dofinansowaniem w ramach osi 
priorytetowej 4 - „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007 - 2013”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały, 

2) częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Walka z kłusownictwem na terenie 
powiatu puckiego”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 2 
 

Udział Gminy Kosakowo w projekcie: 
1) w zakresie objętym porozumieniem opisanym w  § 1 pkt. 1 w wysokości 20.336,49 zł 

brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 49/100). 

2) w zakresie objętym porozumieniem opisanym w  § 1 pkt. 2 w wysokości 3 840,47 
zł brutto (słownie trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych 47/100 brutto)  

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 



 
 
     Uzasadnienie 
 
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Walka z 
kłusownictwem na terenie powiatu puckiego” objętego dofinansowaniem w ramach osi 
priorytetowej 4 - „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007 - 2013”. 

W ramach Projektu, beneficjentem ostatecznym jest Komenda Powiatowa Policji w Pucku, 
która planuje zakup sprzętu umożliwiającego sprawne i efektywne zwalczanie kłusownictwa 
wodnego oraz prowadzenie kampanii podnoszącej świadomość lokalnej społeczności w tym 
zakresie, poprzez, między innymi, zakup samochodu terenowego typu pick-up z podwójną 
kabiną, hakiem holowniczym, wciągarką i specjalistycznym wyposażeniem, trzech motocykli 
typu „off-road enduro” do zadań w obszarze ochrony obszarów Natura 2000, łodzi motorowo 
– hybrydowej przeznaczonej do patrolowania wód morskich przybrzeżnych oraz akwenów 
śródlądowych i inne. 

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na obszarze gmin powiatu puckiego. 

Kwota objęta porozumieniem Nr 2 przeznaczona zostanie na częściowe pokrycie kosztów 
realizacji  zadania pn. „Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego”. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 
zadania z zakresie administracji rządowej gmina może wykonywać na podstawie 
porozumienia z organami tej administracji.  

Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji stanowi, że „ Jednostki 
samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, 
banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków 
inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i 
funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich 
potrzeb towarów i usług”. 
 
 


