
Uchwała Nr LXX/522/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie: Poprawa bezpieczeństwa                                 

na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 100 i 101 ul. Rumskiej i Kaszubskiej w Pierwoszynie, Gmina 

Kosakowo 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz  art. 18 ust. 2. pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie 

gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z poźn. zm.)  

 

Rada Gminy w Kosakowie, 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Kosakowo do aplikacji o dofinansowanie i realizację 

projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 100 i 101 ul. Rumskiej 

i Kaszubskiej w Pierwoszynie, Gmina Kosakowo  do programu Bezpieczny pieszy – doposażenie 

przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w ramach 

współdziałania z Samorządem Województwa Pomorskiego 

 

§ 2 

 

1. Wnioskodawcą i realizatorem projektu w ramach ww. programu będzie Gmina Kosakowo. 

2. W realizacji projektu Gmina Kosakowo będzie współdziałała z samorządem Województwa 

Pomorskiego, będącego Zarządcą dróg objętych wnioskiem o dofinansowanie. 

 

3. Projekt, jeśli zostanie wybrany w konkursie grantowym, będzie realizowany na podstawie 

umowy o dofinasowanie. 

 

4. W związku z dofinansowaniem zadania w 85% wydatków kwalifikowalnych, zabezpiecza się 

kwotę 60.000 zł na wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne niezbędne do realizacji 

zadania. 

 

5. Do podpisania umowy, o której mowa w § 2 ust. 3, upoważnia się Wójta Gminy Kosakowo 

 

6. Niniejsza Uchwała wygasa w sytuacji nie uzyskania przez Gminę dofinansowania grantowego 

w ramach ww programu. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Bezpieczeństwo pieszych, w szczególnościach na przejściach dla pieszych jest istotne dla Gminy 

Kosakowo. Zwracają na to uwagę ostatnie zdarzenia drogowe na skrzyżowaniu DW 100 I DW 101                  

(ul. Rumska i ul. Kaszubska) w miejscowości Pierwoszyno, gdzie w tym roku miał miejsce wypadek 

śmiertelny a parę dni później zderzenie samochodów.  

Stąd potrzeba urządzenia i doposażenia przejść dla pieszych w tym obszarze. 

 

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach programu, Bezpieczny pieszy – 

doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej                                   

na doposażenie przejść dla pieszych planujemy złożenie wniosku o dofinansowanie tych przejść                      

oraz mobilnego miasteczka rowerowego, które będzie służyło rotacyjnie wszystkim szkołom naszej 

gminy celem poprawy edukacji bezpieczeństwa pieszych wśród uczniów szkół naszej gminy. 

W ramach współdziałania Zarząd Województwa Pomorskiego zadeklarował nieodpłatne przekazanie 

prawa do gruntów na okres realizacji projektu oraz jego trwałości oraz pokrycie części wkładu własnego 

do projektu (10% kosztów kwalifikowalnych). 


