
UCHWAŁA NR LXXVI/565/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 8 września 2022 roku  

 

w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kosakowo a Powiatem Puckim                            

na powierzenie zadania publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej                   

pn.: „Budowa ulic w rejonie starego Pogórza, Gmina Kosakowo”. 

 

Na podstawie art. 10 ust 1, art 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 19 ust 4  ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn.zm.)  

Rada Gminy Kosakowo  

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kosakowo a Powiatem Puckim                         

na powierzenie zadania publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej                           

pn.: „Budowa ulic w rejonie starego Pogórza, Gmina Kosakowo”. 

§ 2. 

 

Szczegółowe warunki współpracy  zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Kosakowo                 

a Powiatem Puckim. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu 

terytorialnego pomoc w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 

W związku z planowaną przez Gminę Kosakowo realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

ulic w rejonie starego Pogórza, Gmina Kosakowo”, konieczną ze względu na niezbędne 

doprowadzenie parametrów dróg do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Transportu                         

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie niezbędne jest dostosowanie układu komunikacyjnego drogi 

powiatowej 1518G (ul. Szkolna) w obrębie nowopowstałej szkoły podstawowej poprzez budowę 

bezpiecznych przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerów i sygnalizacją świetlną, budową 

chodników oraz dwóch zatok autobusowych wraz z peronami. 

Zakres współpracy jednostek samorządu terytorialnego na późniejszym etapie, tj. realizacji robót 

budowlanych dla tego zadania, zostanie określony w odrębnym porozumieniu. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Projekt przedkłada Wójt Gminy Kosakowo. 

 


