
Uchwała Nr LXIII/477/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 13 grudnia 2021 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 zadań 

w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez Gminę 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm. ) w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r.,                               

poz. 305 z późn. zm.). 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy w sprawie współdziałania pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego poprzez udzielenie Powiatowi Puckiemu pomocy 

finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania w ciągu drogi powiatowej 

przebiegającej przez Gminę: 

 

„Przebudowa drogi powiatowej, w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu                

dla pieszych, znajdującym się w pasie ul. Pomorskiej w miejscowości Dębogórze          

wraz z budową kanału technologicznego oraz doświetleniem przejścia dla pieszych „  

 

2. Przeznacza się w budżecie Gminy Kosakowo kwotę 300 500,00 zł w roku budżetowym 

2022 na realizację umowy. 

 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy 

Powiatem Puckim i Gminą Kosakowo. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4 

Uchyla się Uchwalę nr LXI/453/2021 Rady Gminy Kosakowo                                                          

z dnia 26 października 2021 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 zadań w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Kosakowo. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na ruchliwych odcinkach dróg                  

na terenie Gminy Kosakowo popartą licznymi postulatami mieszkańców oraz Radnych 

Gminy Kosakowo, strony tj. Powiat Pucki reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych                

i Gmina Kosakowo reprezentowana przez Wójta Gminy wyraziły wolę zawarcia umowy 

mającej na celu pomoc finansową Gminy na rzecz Powiatu Puckiego.  

Przedmiotem umowy jest powierzenie Zarządowi Dróg Powiatowych zadania polegającego 

na przebudowie drogi powiatowej, w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu                        

dla pieszych, znajdującym się w pasie ul. Pomorskiej w miejscowości Dębogórze                            

wraz z budową kanału technologicznego oraz doświetleniem przejścia dla pieszych. 

 

 

 

 

 


