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PROINWESTYCYJNY BUDŻET GMINY KOSAKOWO
NA 2005 ROK
Uchwałą nr XXVI/93/04 Rada Gminy Kosakowo niemal jednogłośnie (przy 1 głosie
wstrzymującym) uchwaliła w dniu 19 grudnia 2004 r. Budżet Gminy Kosakowo na
2005 r.
Jest to budżet proinwestycyjny, w którym przy wydatkach ogółem 20.105.974zł – na
inwestycje zaplanowano kwotę 6.398.000zł, co stanowi 31,82% wszystkich wydatków.
Więcej informacji na temat budżetu i planowanych na ten rok inwestycji w dalszej części
niniejszego biuletynu.
Z uchwałą budżetową można się zapoznać szczegółowo na naszej stronie
internetowej
www.kosakowo.pl oraz w Biurze Rady Gminy, które mieści się w Urzędzie Gminy, pokój
nr 210 na II piętrze, czynne w godzinach pracy Urzędu.

FERIE ZIMOWE
Posiada 10-letnie doświadczenie w
służbie w Policji. Ukończył kurs
podoficerski w S. P. w Słupsku, kurs
doskonalenia
zawodowego
oraz
specjalistyczny kurs dla dzielnicowych.
Pełnił służby w Komisariacie Policji we
Władysławowie,
a
następnie
w
Komendzie Powiatowej Policji w Pucku.
Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych. W
Kosakowie jest od 1 września 2004 r. Ma
42 lata, żonaty, 2 córki. Telefon służbowy
0-695-833-419 (czynny w godz. służby do
21.00).
Zastępuje go mł. aspirant Jarosław
Fifielski.
DZIELNICOWI W REWIRZE
DZIELNICOWYCH W KOSAKOWIE
(TEL. 679-13-97)
mł. asp.
JAROSŁAW
FIFIELSKI
Rejon służbowy II,
dzielnicowy
wsi:
Kosakowo,
Dębogórze,
Kazimierz
st. post. DANIEL
SZCZYGIEŁ
Rejon służbowy III,
dzielnicowy
wsi:
Pogórze,
Suchy
Dwór, Dębogórze
Wybudowanie

sierż. szt.
SŁAWOMIR
CHYŁA
Rejon służbowy I,
dzielnicowy
wsi:
Pierwoszyno, Mosty,
Rewa, Mechelinki
Aplikant Rew.
Dzielnicowych post.
KAROLINA
WIECZOREK
Policjantka w służbie
przygotowawczej,
zastępuje
dzielnicowych w czasie
ich
nieobecności,
prowadzi
czynności
wyjaśniające
w
sprawach
o
wykroczenia.

Od 17 do 30 stycznia trwają ferie zimowe. Jest to czas odpoczynku dla uczniów
i nauczycieli od codziennego wczesnego wstawania oraz czas regeneracji sił
przed kolejną wytężoną pracą w drugim semestrze nauki.
Dla dzieci preferujących aktywny wypoczynek, jest otwarta hala gimnastyczna.
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych: odbywają się w poniedziałek, wtorek,
środę, od godz. 9.00- 12.00, dla gimnazjalistów : od 26 –28 stycznia od godz.
10.00 – 14.00.
Szkoła w Dębogórzu oferuje zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00
do 12.00.
We wszystkie dni ferii od godz.10.00 do 12.00, opiekę nad dziećmi sprawują
również nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Jak nas informowano,
atrakcji nie zabraknie.
Wójt Gminy Kosakowo serdecznie dziękuje wszystkim pracującym społecznie
nauczycielom, włączającym się w zapewnienie opieki nad uczniami.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
W grudniu 2004r Wójt Gminy Kosakowo ogłosił konkurs na najładniej udekorowaną
wioskę i posesję. W okresie międzyświątecznym powołana przez Wójta Komisja
dokonała przeglądu całej gminy i wyłoniła zwycięzców: w kategorii najładniej
udekorowana wieś zajęły:
I miejsce Pierwoszyno- 1000zł
II miejsce Mosty- 500zł
III miejsce Rewa -300zł
Za najładniej udekorowaną posesję nagrody otrzymali:
I miejsce Wojciech Wardziński z Mostów- 300zł
II miejsce Danuta i Krzysztof Tocke z Dębogórza- 200zł
III miejsce ex quo Alina i Jerzy Węsierscy oraz Tadeusz Adamczyk z Pierwoszyna- po
100zł
Komisja postanowiła wyróżnić również 12 posesji: Danuty i Franciszka Litwic z
Pierwoszyna, Aliny i Zdzisława Szweda z Pierwoszyna, Barbary Janic z Rewy, Antoni
ego Lubockiego z Rewy, Marii i Leona Marszałkowskich z Rewy, Mirosława Marka z
Kosakowa, Wacława Patschulla z Pogórza, Ludwika Przyborowskiego z Dębogórza,
Marcina Wantke z Kazimierza, Krystyny Czoska z Mostów, Brunona Formeli z Mostów i
Ryszarda Przetarskiego z Suchego Dworu. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i
dziękujemy za upiększenie swoich posesji.
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POLICJA
Jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku
publicznego. Podstawowe jej służby to : kryminalne i prewencyjne. Zakres jej działania reguluje ustawa z dnia 6. 04. 1990 r. o Policji.
Należy do niej:
1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra
2. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
3. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom
kryminogennym
4. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców
5. nadzór nad Strażą Gminną
6. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych dot. działalności publicznej i miejsc publicznych.
W celu rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń Policja wykonuje czynności operacyjno- rozpoznawcze,
dochodzeniowo- śledcze i administracyjno- porządkowe.
Dla Gminy Kosakowo Komendant Powiatowy Policji w Pucku utworzył Rewir Dzielnicowych z siedzibą w Kosakowie przy ul.
Żeromskiego, tel. 679-13-97, pod nieobecność funkcjonariuszy Rewiru następuje automatyczne połączenie z dyżurnym Komendy
Powiatowej Policji w Pucku) tel. Bezpośredni do Pucka 674-52-22.
Telefony alarmowe: 997 oraz komórk. 112 – są odbierane i łączone przez oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.
Zadania Kierownika Rewiru Dzielnicowych
Do obowiązków kierownika rewiru należy w szczególności:
1.
Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarze rewiru.
2.
Organizowanie pracy dzielnicowego i prowadzenie ewidencji przydzielonych dzielnicowemu spraw oraz przestrzeganie właściwego i
terminowego ich załatwiania.
3.
Udzielanie niezbędnej pomocy dzielnicowym w rozwiązywaniu trudniejszych spraw i wykonaniu skomplikowanych czynności.
4.
Zapewnianie warunków do podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych dzielnicowych, a zwłaszcza pogłębienia przez nich
znajomości przepisów służbowych i innych.
5.
Nadzór nad prowadzonym przez dzielnicowych rozpoznaniem osobowym i terenowym oraz rozpoznawanie zjawisk i zdarzeń
mogących mień wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w rewirze.
6.
Organizowanie współpracy dzielnicowych z przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych, organizacji społecznych,
zakładów pracy, instytucji i szkół, wspólnot mieszkaniowych w celu rozwiązywania lokalnych problemów.
Zadania Dzielnicowych
1.

Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu
rejonu i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych .
2. Czas obchodu powinien wypełniać, co najmniej 60% czasu służby dzielnicowego.
3. Służba dzielnicowego organizowana jest w systemie zmianowym. Decyzję o realizowaniu przez dzielnicowego poszczególnych zadań w
zwiększonym wymiarze podejmuje kierownik rewiru.
4. Dzielnicowi obsługujący graniczące ze sobą rejony mogą wykonywać wspólne obchody części lub całości obu rejonów.
5. Dzielnicowy prowadzi ciągłe rozpoznanie przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń
mogących mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.
6. Informacje uzyskane w toku rozpoznania, o którym mowa wyżej, dzielnicowy dokumentuje w formie notatek w teczce rejonu i w razie
potrzeby przekazuje drogą służbową do dalszego wykorzystania właściwym komórkom o ogniwom organizacyjnym jednostki Policji.
7. W ramach rozpoznania rejonu dzielnicowy musi posiadać wiadomości, między innymi w zakresie:
- położenia geograficznego i ukształtowania terenu,
- podziału administracyjnego, zasięgu działania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jak również zarządu budynków komunalnych,
- stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej,
- wyznań religijnych, tradycji, mniejszości narodowych,
- lokalizacji miejsc zagrożonych przestępczością i wykroczeniami.
8. Dzielnicowy obowiązany jest podejmować niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i
wykroczeń w rejonie, w szczególności:
- inspiruje organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych, współdziałając ze specjalistą ds. prewencji kryminalnej
- inicjuje i uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez samorządy, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczania patologii, właściwej edukacji i wychowania młodzieży.
- informuje mieszkańców o występujących zagrożeniach i udziela instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w
określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
- utrzymuje stały kontakt z ofiarami przestępstw oraz inicjuje działania mające na celu rozwiązanie problemu strachu, oraz organizuje
doradztwo profilaktyczne dla tej grupy osób.
- realizuje zadania z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie.
W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, dzielnicowy jest zobowiązany do:
- natychmiastowego podjęcia niezbędnych, stosownych do okoliczności, czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu
faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności:
•
zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów, do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,
•
ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych, rysopisów sprawców,
•
udzielania pomocy ofiarom do momentu przybycia służb ratowniczych
- ujawnienia i zabezpieczani wszelkich śladów, mogących mieć związek z popełnionym przestępstwem lub wykroczeniem, przy
wykonywaniu innych zleconych czynności służbowych,
- podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania
przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia,
- bieżącej analizy przestępstw i wykroczeń popełnionych w jego rejonie,
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- zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia i udowodnienia
mu winy.
10. Do obowiązków dzielnicowego ponadto należy:
- udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych
przepisów prawa,
- przeprowadzenie wywiadów na żądanie uprawnionych organów,
- udzielanie pomocy policjantom innych komórek lub ogniw organizacyjnych jednostek Policji przy wykonywaniu czynności
wymagających znajomości terenu i osób.
Rady dla mieszkańców
Można zminimalizować ryzyko włamań stosując się do następujących zasad:
należy unikać przechowywania w mieszkaniu znacznych sum pieniędzy i wartościowej biżuterii. Takie schowki jak: bieliźniarka,
książki, cukiernica są znane włamywaczom i penetrowane przez nich w pierwszej kolejności,
nie afiszuj się swym bogactwem, nie opowiadaj o posiadanych dobrach,
nie zapraszaj do domu przypadkowych osób. Sprawdź tożsamość i wiarygodność obcych osób, którzy przyszli sprawdzić stan licznika
gazu bądź energii elektrycznej, naprawić kaloryfery, zamek lub nieszczelne okna,
swoim dzieciom bezwzględnie zakazuj wpuszczania do domu kogokolwiek podczas nieobecności dorosłych , nawet osób im znanych ,
solidnie zabezpiecz drzwi wejściowe do mieszkania: załóż dobre zamki, blokady, zainstaluj system alarmowy,
zasłoń firanki, zasłonki po zmroku, strzeż prywatności,
zamontuj jasne światło z przodu i tyłu domu, usuń krzewy ograniczające widoczność,
nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką lub w innych „umówionych” łatwo dostępnych miejscach,
jeśli wyjeżdżasz na dłużej przekaż swój najcenniejszy dobytek na przechowanie zaufanym osobom,
najlepszy sposób ochrony mieszkania to czujni sąsiedzi. Współdziałając ze sobą świadczycie sobie wzajemnie usługi przy pilnowaniu
mieszkania,
zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów, oznakuj je w sposób trwały, najlepiej niewidoczny dla złodzieja. W przypadku
kradzieży zwiększy to znacznie szansę na odzyskanie Twojego mienia,
ubezpiecz swoje mienie i mieszkanie.
Gdy stwierdzisz włamanie:
po stwierdzeniu włamania natychmiast powiadom Policję,
nie wchodź do domu, mieszkania przed przybyciem Policji z uwagi na możliwość zatarcia śladów kryminalistycznych, mikrośladów
itp.,
nie przesuwaj, nie przestawiaj przedmiotów, rzeczy, nie zmieniaj ich położenia przed przybyciem Policji,
nie obchodź domu, posesji i terenów przyległych.

Sprawozdanie
z prac Wójta Gminy Kosakowo
w okresie międzysesyjnym od dn. 9.12 – do 17.12.2004r.
I Sprawy organizacyjne
1. Zarządzeniem nr 91/2004 powołałem Komisję Kasacyjną do fizycznej likwidacji zużytego sprzętu w Urzędzie Gminy i GOPS. Komisja
ma zakończyć prace do dn. 23.12 br. Do likwidacji przeznaczono m. in. zużyte: telefony komórkowe, kalkulatory, komputery, zegary
ścienne, gaśnice, obrazy, maszyny liczące, centralę telef., radia, krzesła, odkurzacze, 2 regały meblowe. Razem 86 pozycji. Jest to sprzęt
z lat 1981-1998, sprzęt komputerowy z lat 1997-1999 oraz 3 drukarki z 2001r. Sprzęt nie nadaje się do dalszego użytku, nie przedstawia
żadnej wartości materialnej.
2. Zarządzeniem nr 94/2004 powołałem Gminny Zespół ds. konsultacji w Suchym Dworze (dot. nadania urzędowej nazwy tej
miejscowości). Konsultacje odbędą się w dn. 10-21.01.2005r. Weźmie w nich udział 20% uprawnionych. Konsultacje będą ważne, jeżeli
przynajmniej 10% uprawnionych do udziału w konsultacjach odda ważny głos.
II Zamówienia publiczne
1. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dla zamówienia „ remont dróg transportu rolnego – ul. Roślinna”. Jest nim
Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych, Produkcji i Handlu „REWERS” z Bożegopola Wielkiego. Cena Oferty 48.800 zł brutto.
2. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano Biuro Prawne Procura P. Janicki z Gdyni na obsługę prawną Urzędu Gminy Kosakowo
na okres 3 lat. Cena oferty 3.900 zł + VAT miesięcznie.
3. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę Pracowni Architektonicznej ARCHMA z Gdańska na „opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zamianę sposobu użytkowania budynku – adaptacja na cele mieszkaniowe” – za cenę brutto 23.790 zł.

WAŻNE DLA PODATNIKÓW PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Na 2005 rok obowiązek nowy wzór z objaśnieniami deklaracji na podatek od środków transportowych (DT – 1 wraz z załącznikiem DT –
1A) ustalony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 roku.
Ponadto obowiązujące od dnia 1 stycznia 2005 roku nowe przepisy prawa o ruchu drogowym pozwalają właścicielom samochodów
ciężarowych i przyczep, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów na czasowe wycofanie ich z ruchu na okres od 3 do
9 miesięcy; decyzję w tej sprawie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.
Przez czas wycofania z ruchu nie płaci się podatku od środków transportowych. Obowiązek jego płacenia ustaje z końcem miesiąca, w
którym decyzja o wycofaniu z ruchu została wydana. Zgodnie z nowym ust. 4a art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych właściciel ma
obowiązek ponownie zapłacić ten podatek od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został
ponownie dopuszczony do ruchu
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Kosakowo dla rodaków na Litwie
Podsumowanie I etapu zbiórki

Spotkanie opłatkowe
dębogórskiego oddziału ZKP

W wyniku przeprowadzonej od 25.11 do 31.12.2004 r.
zbiórki publicznej dla zaprzyjaźnionych szkół w gminie
Dukszty na Litwie zebrano: 1 140 zł ze sprzedaży cegiełek
oraz dary rzeczowe w postaci zabawek, ubrań, gier, maskotek
itp., a Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo przekazała 172
pozycje książkowe. Wójt Gminy Jerzy Włudzik dziękuje
wszystkim, którzy włączyli się do akcji, a szczególnie
harcerzom ze Szkoły Podstawowej w Mostach, którzy
niezawodnie odpowiedzieli na nasz apel, przekazując
zdecydowaną większość zebranych darów.
Przypominamy – akcja trwać będzie do 31.12 bieżącego
roku, w ciągłej sprzedaży będą cegiełki, a także zbierane
będą dary rzeczowe. Pamiętajmy o naszych rodakach, którym
nie dane było mieszkać w ojczyźnie.
Poszukujemy rodziny chętne do przyjęcia dzieci poloni
litewskiej w Dukszty w wieku od 10 do 16 lat na 2-3
tygodniowe wakacje u nas (zgłoszenia z określeniem płci i
przedziału wiekowego prosimy składać w Referacie Promocji
tut. Urzędu Gminy, pok. 205 na II piętrze w godzinach pracy
Urzędu). Pomóżmy Polakom na Litwie.

W dniu 7 stycznia br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu
odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe dębogórskiego
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Rozpoczęło
je jasełkowe widowisko w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Mostach, przygotowane pod kierunkiem
nauczycielek: Lucyny Sorn i Aleksandry Pająk (III miejsce w
konkursie przedstawień teatralnych w Zelistrzewie). Po
modlitewnym wprowadzeniu przez ks. Jana Grzelaka,
proboszcza parafii kosakowskiej, uczestnicy podzielili się
opłatkiem, po czym wspólnie śpiewano kolędy. Tym razem,
z powodu nieobecności dyrygenta, śpiewu chóru „Morzanie”
słuchano ze świeżo wydanej płyty, którą też można było
nabyć tego wieczoru.
W spotkaniu opłatkowym, które licznie zgromadziło
członków Zrzeszenia uczestniczyli, wójt Jerzy Włudzik, jego
zastępca Zdzisław Miszewski, przewodniczący Rady Gminy
Adam Miklaszewicz oraz przewodniczący Rady Powiatu
Mirosław Busz. Bardzo miłym akcentem było przekazanie
darowizny dla chóru „Morzanie” przez prezesa Banku Rumia
Spółdzielczego Ewę Poźniak – Kilkowską oraz vice prezesa
Andrzeja Górskiego.

INFORMACJA O CENACH
za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone
przez P.U.K. „PEKO” S. z o.o.

Nowy zawód:
przewodnik terenowy po Kaszubach
Jak nas informuje Centrum Kształcenia Policealnego i Usług
Szkoleniowych „Docendi” w Redzie, rozpoczyna w ramach
projektu ZPORR 2.1 rekrutację na kurs dla kandydatów na
przewodników terenowych po Kaszubach.
Projekt dotyczy pracujących osób dorosłych, uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
mających
uprawnienia
szkół
publicznych, studentów szkół wyższych, rolników i
domowników z wyłączeniem emerytów i osób
zarejestrowanych jako bezrobotne, zainteresowanych
podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Szkoły w Redzie, przy ul.
Łąkowej 36/38 (budynek Gimnazjum Nr 1) codziennie w
godzinach 8 – 16, do 15 lutego 2005r., tel.: 678-43-32, fax:
678-46-90. Zajęcia rozpoczynają się w marcu i będą trwały
do sierpnia, a we wrześniu zakończą się egzaminem w
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Uczestnicy ponoszą
jedynie koszt egzaminu państwowego – ok 200zł.
Organizator zapewnia materiały dydaktyczne. Kartę
zgłoszenia na kurs można otrzymać również w tut. Biurze
Obsługi Interesanta.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. z
siedzibą w Kosakowie, zgodnie z Uchwałą Komunalnego Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dn. 10.01.2005 roku,
informuje o zmianie stawek za usługi zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
Ceny za dostarczaną wodę:
1. Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia
lub na cele socjalno bytowe 2,31 zł. netto/ 2,47 brutto
2. Sprzedaż na cele przemysłu spożywczego
i farmaceutycznego.2,41 zł. netto/ 2,57 brutto
3.
Sprzedaż na pozostałe cele przemysłowe 2,43 zł. netto/
2,60 brutto
Ceny za odprowadzanie ścieków:
1. Dostawcy ścieków do kanal. sanitarnej – wszyscy.3,09 zł. netto/
3,30 brutto
Zgodnie z zatwierdzoną Taryfą nowe stawki obowiązywać będą w
okresie od 10 lutego 2005 roku do 9 lutego 2006 roku.

PODRZUCANIE ŚMIECI
Coraz częściej podrzucane są śmieci (w tym gruz budowlany) na
tereny gminne i do okolicznych lasów. Sprawców takich wykroczeń
Straż Gminna będzie surowo karać. Mandat może wynieść nawet do
500zł, a śmieci i tak trzeba będzie uprzątnąć, w przeciwnym razie
zleci to Urząd Gminy, a kosztami wywozu na składowisko w
Łężycach obciąży sprawcę. Wójt gminy przypomina o obowiązku
podpisania umowy na wywóz śmieci zgodnie z art. 5 i 6 ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie (Dz. U. Nr 132, poz. 622; z późn. zm.).

PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy wsi Kazimierz dziękują pani Sołtys Marii
Wrzałek oraz Radzie Sołeckiej za zorganizowanie
spotkania opłatkowego i zaangażowanie w pracę
społeczną na rzecz wsi.

KĄCIK „EKOLOGICZNIE” POPROSZĘ
Prawo – przestrzegajmy prawo ochrony środowiska i pomagajmy je
egzekwować – np. zadbajmy o podpisanie umowy na legalny odbiór
i zagospodarowanie naszych śmieci czy ścieków. Popierajmy
tworzących, wprowadzających i przestrzegających prawo chroniące
środowisko – np. wybierajmy takie osoby do władz
samorządowych.

PRAWO JAZDY
Termin wymienny praw jazdy wydanych w okresie od 1. 01.
1984r. do 30. 04. 1993r. przedłużono do 20. 04. 2005r.
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Badania stawów biodrowych niemowląt

Przeniesienie Biblioteki
do Kosakowa

W dniu 15 marca 2004 r z inicjatywy Wójta Gminy – Jerzego
Włudzika doszło do podpisania umowy, z Niepublicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej Przychodnią ,, Obłuże- Oksywie” z siedzibą w
Gdyni ul. Sucharskiego 2, na wykonywanie profilaktycznych
świadczeń medycznych z zakresu badań ultrasonograficznych
stawów biodrowych u niemowląt powyżej 2 miesiąca życia
zamieszkałych w naszej gminie.
Ponieważ badania cieszyły się dużym zainteresowaniem i zyskały
pozytywny oddźwięk wśród matek , Wójt Gminy Kosakowo Jerzy
Włudzik przedłużył termin obowiązywania tej umowy na rok 2005.
Na badania należy zgłaszać się ze skierowaniem wystawionym
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionego w Ośrodku
Zdrowia w Kosakowie. Koszty badań profilaktycznych zostaną
pokrywa Gmina.
Wójt Gminy zachęca wszystkie mamy do korzystania z tej formy
diagnostycznej, znacznie bezpieczniejszej, niż prześwietlenia
bioderek promieniami rentgena.

Czytelników Biblioteki Publicznej
Gminy
Kosakowo
uprzejmie
informujemy, że w miesiącu lutym br.
biblioteka zostanie przeniesiona do
wyremontowanych pomieszczeń po
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kosakowie. W czasie przeprowadzki
Biblioteka
będzie
nieczynna.
Zachęcamy do dokonywania zwrotów
książek oraz nowych wypożyczeń do
końca stycznia br.
Biblioteka w nowej siedzibie powiększy się o czytelnię, na
budowę, której w tym roku zaplanowano odpowiednie środki
finansowe.
Lokalizacja Biblioteki w Kosakowie (środek gminy) ma zapewnić
łatwiejszy do niej dojazd ze wszystkich stron gminy. Liczymy
również na wzrost czytelnictwa.

POWIATOWY URZĄD PRACY W PUCKU
INFORMUJE:

WAŻNE DLA KOBIET
Przychodnia w Kosakowie informuje, że od dnia 17 stycznia
br. w Rumi przy ul. Sobieskiego 10a w Centrum MedycznoStomatologicznym prowadzone są bezpłatne badania
mammograficzne dla pań w wieku 50 – 69 lat.
Zapisy telefoniczne pod nr 673 53 85
Na badania trzeba zabrać: dowód osobisty, dowód
ubezpieczenia- książeczkę zdrowia RUM, poprzednie zdjęcie

Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków:
Miejsce
składania
oświadczeń

Składanie
oświadczeń

Wypłata
świadczeń

mammograficzne (jeśli było).
Warunkiem bezpłatnego badania jest nie korzystanie w ciągu
ostatnich 24 miesięcy z badania mammograficznego na skierowanie.

Urząd Gminy
Kosakowo
Biuro Obsługi
Interesanta

27. 12. 2004

13. 01. 2005

ROZŚPIEWANE GIMNAZJUM

Urząd Gminy
Kosakowo
Biuro Obsługi
Interesanta

25. 01. 2005

14. 02.2005

W styczniowy wieczorny czas (14 stycznia br, o godz 17.00)
w Gimnazjum w Mostach, odbył się koncert kolęd. Ich
wykonawcami pieśni byli uczniowie Gimnazjum, będący
członkami
młodzieżowego
chóru.
W
atmosferze
świątecznego wyciszenia i inscenizacji zapalonych świec,
uczniowie śpiewali, grali na instrumentach muzycznych,
deklamowali fragmenty Ewangelii.
Wójt Gminy, serdecznie dziękuje dyrektorowi Gimnazjum p.
Adamowi Pop a szczególnie pani Magdzie Tarnackiej za
przygotowanie i zorganizowanie uroczystości.

Miejsce wypłaty
Bank Rumia
Spółdzielczy
O/Kosakowo ul.
Żeromskiego 67
godz.: 800 - 1700
Bank Rumia
Spółdzielczy
O/Kosakowo ul.
Żeromskiego 67
godz.: 800 - 1700

Wypłata w kasie PUP Puck: 22.02.2005r, w godz. 900 - 1400

URZĄD STATYSTYCZNY
Z dniem 1 stycznia br. uległ zmianie zasięg działania Urzędu
Statystycznego w Gdańsku, ul Danusi 4.
Powiat Pucki znalazł się w terytorialnym zasięgu działania
Oddziału Urzędu Statystycznego w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76
– 200 Słupsk, tel. (0-59) 842 65 49,
fax: (0-59) 842 71 96.

NAJBLIŻSZA SESJA RADY GMINY

Odbędzie się 27 stycznia o godz. 1600 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy (II piętro).
W porządku znajdują się projekty uchwał w sprawach: gospodarki
nieruchomościami, zasad udzielania uczniom stypendiów,
regulaminu określającego warunki przyznawania nauczycielom
dodatków oraz zmiany budżetu.
Sesje są jawne, zapraszamy na nie wszystkich chętnych.

UROCZYSTY KONCERT
Miło nam poinformować, że 23 stycznia o godz. 17.00 w
Teatrze Miniatura w Gdańsku Wrzeszczu przy ul.
Grunwaldzkiej 16 odbędzie się drugi uroczysty koncert
związany z jubileuszem XV-lecia telewizyjnego programu
„Rodno Zemia”
W czasie koncertu promowana będzie płyta dębogórskiego
chóru Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego „Morzanie” pod
dyrygenturą Przemysława Stanisławskiego. Usłyszymy
również najpiękniejsze kolędy Kaszub w wykonaniu ośmiu
formacji wokalnych i wokalno – instrmentalnych, między
innymi wystąpi chór „Morzanie” oraz chór młodzieżowy z
Gimnazjum w Mostach.
Na uroczystość zapraszamy mieszkańców gminy. Został
zorganizowany transport autobusowy w obie strony. Autokar
będzie czekał o godz. 15.30 przed Urzędem Gminy w
Kosakowie.

Uchwały podjęte
na XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 19 grudnia 2004 roku
1) Nr XXVI/92/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Rewa, gmina
Kosakowo;
2) Nr XXVI/93/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005
rok;
3) Nr XXVI/94/04 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych;
4) Nr XXVI/95/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2002 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Kosakowo

5

BUDŻET GMINY KOSAKOWO NA 2005 ROK
Dochody Gminy w latach (w zł):
2002
14 079 715

2003
15 524 857

2004
18 193 388

2005
20 105 974

DOCHODY BUDŻETU GMINY 2005r.:
1.
2.
3.
4.
5.

z gospodarki komunalnej
1 282 383 zł (6,4%)
(wpływy z tyt. użytkowania, najmu, dzierżaw, przekształceń własnościowych, sprzedaży mienia)
z podatków
14 103 732 zł (70,1%)
subwencje ogólne z budżetu państwa oraz pozostałe odsetki
3 326 829 zł (16,5%)
w tym subwencja
3 266 829 zł
dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną
1 173 280 zł (5,8%)
w tym świadczenia rodzinne
pozostałe
141 820 zł (0,7%).
(darowizny, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, grzywny, mandaty).

Wpływy do budżetu Gminy (wskaźnik procentowy)
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państwa

dotacje na
pomoc
społeczną
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WPŁYWY Z PODATKÓW – 2005R.
Podatki – 14.103.732 zł, w tym:
dochodowy od osób fizycznych
3 183 805 zł (22,6%)
dochodowy od osób prawnych
300 000 zł (2,1%)
od nieruchomości
8 465 355 zł (60%)
od środków transportowych
298 207 zł (2,1%)
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
105 000 zł (0,7%)
z innych lokalnych opłat pobieranych nz podstawie ustaw
866 000 zł (6,2%)
od czynności cywilnoprawnych
400 000 zł (2,8%)
pozostałe (rolny, leśny, karta podatkowa, od spadków i darowizn, skarbowa,
targowa, opłata administracyjna, eksploatacyjna, odsetki od nieterminowych
wpłat podatków i opłat)
485 365 zł (3,5%)

Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Pozostałe
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WYDATKI BUDŻETU GMINY 2005r.

7
8
9
10
11
12
13
14

Do budżetu państwa z tytułu
wyrównywania dochodów samorządów

(1,8%)

2.949.886zł
2.434.930zł

(14,7%)

147.657zł
113.951zł
5.278.177zł

(0,7%)
(26,3%)

115.000zł
1.517.305zł

(0,5%)
(7,5%)

123.602zł

(0,6%)

3.888.331zł
3.299.000zł
116,200zł
172.000zł

(19,3%)
(0,6%)
(0,9%)

1.058.460zł
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Rolnictwo i łowiectwo
w tym:
Transport i łączność
w tym wydatki inwestycyjne na drogi gminne
Turystyka
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym wydatki inwestycyjne 475.000zł
Plany zagospodarowania przestrzennego,
opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
cmentarze
Administracja publiczna
w tym Urząd Gminy + Straż Gminna
w tym wydatki inwestycyjne 200.000zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
w tym OSP
Oświata i wychowanie
w tym wydatki inwestycyjne 160.000zł
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
w tym świadczenia rodzinne
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym budowa kanalizacji
Kultura
Kultura fizyczna i sport

G
os
po

1.

20.105.974zł

GMINNE INWESTYCJE 2005 ROKU
W POWIĄZANIU Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM
-

-

Modernizacja gminnego systemu wodociągów
50 000 zł
(w roku 2006 - 150 000 zł)
Budowa ul. M. Dąbrowskiej
350 000 zł
Budowa ul. Kochanowskiego
10 000 zł
(w roku 2006 - 190 000 zł)
Budowa ul. Leśnej
650 000 zł
(w roku 2006 - 450 000 zł)
Ulepszanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych
344 000 zł
w tym drogi gminne 214 000 zł
dla inicjatyw lokalnych 130 000 zł
Budowa pomostu cumowniczego i punktu informacji turystycznej w Rewie
i opracowanie dokumentacji ośrodka sportu i rekreacji
375 000 zł
Rozbudowa Biblioteki Gminnej w Kosakowie (czytelnia)
100 000 zł
Budowa świetlicy w Pierwoszynie
100 000 zł
(w roku 2006 - 200 000 zł)
Modernizacja świetlicy w Mechelinkach
50 000 zł
(w roku 2006 – 50 000 zł)
Budowa mieszkań komunalnych w Pogórzu
200 000 zł
Budowa boisk przyszkolnych
120 000 zł
(w roku 2006 – 150 000 zł)
Budowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej (dokończenie w miejscowości Rewa, Mechelinki (przy morzu),
projekt Pierwoszyna)
2 479 000 zł
(w roku 2006 – 1 103 002 zł)
Budowa kanalizacji w Mostach III etap, SAPARD
320 000 zł
(w roku 2006 – 380 000 zł)
Budowa kanalizacji w Kazimierzu, Dębogórzu Wybudowaniu i
Pogórzu ISPA
500 000 zł
(w roku 2006 – 585 000 zł)
Rozbudowa sieci oświetlenia gminnego
100 000 zł
(w roku 2006 – 300 000 zł)
Budowa gminnego ośrodka sportowego i stadionu lekkoatletycznego
w Kosakowie (projekt)
80 000 zł
(w roku 2006 – 120 000 zł)
Modernizacja pomieszczeń parteru i I piętra budynku Urzędu Gminy
150 000 zł
Modernizacja przedszkola w Kazimierzu
40 000 zł
Adaptacja istniejących placów na place zabaw dla dzieci w Suchym Dworze,
Kazimierzu, Dębogórzu, Dębogórzu Wybudowaniu
380 000 zł
Z założonego planu przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się m. in.
wykonanie zejścia na plażę w Pierwoszynie – koszt
100 000 zł.

PODATKI 2005
1.
2.
3.

4.
-

od posiadania psów
tak jak w ubiegłym roku 35 zł od 1 psa (emeryci, renciści za 1 psa 17,50 zł)
rolny
od rolników od 1 ha przeliczeniowego 87,50 zł (wzrost o 1,50 zł w stosunku do 2004 r.)
dla pozostałych od 1 ha fizycznego 175 zł (wzrost w stosunku do 2004 r. o 3 zł)
od nieruchomości – za 1 m2 powierzchni użytkowej
2004r. (zł)
2005r. (zł)
budynki mieszkalne
0,52
0,54
budynki pozostałe
5,20
5,50
budynki związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej
17,10
17,50
budynki związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej – świadczenia zdrowotne
3,49
3,61
grunty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej – od 1 m2 powierzchni
0,63
0,66
grunty pozostałe (nie sklasyfikowane)
od 1 m2 powierzchni
0,17
0,22
od środków transportowych
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 3,5 do 5,5
powyżej 5,5 do 9 włącznie
powyżej 9 i poniżej 12 ton

Stawka podatku w złotych
500,00
800,00
950,00
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-

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
15

15

12
23

23

12
29

29

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1 616,00
1 800,00
Trzy osie
1 940,00
2 044,00
Cztery osie w więcej
2 146,00
2 146,00

inne systemy zawieszenia osie
jezdnych
4
1 700,00
1 900,00
2 000,00
2 100,00
2 250,00
2 452,80

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Stawka podatku w złotych
od 3,5 i poniżej 12
1 200,00
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
1
Dwie osie
12
31
Trzy osie
12
40

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

4

31

1 500,00
1 700,00

1 670,00
1 937,76

40

1 889,06
2 220,00

1 889,06
2 548,65

2

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 7 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych
950,00

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
1
Jedna oś
12
Dwie osie
12
28
38
Trzy osie
12

-

2

28
38

Stawka podatku w zespołach
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4

1 200,00

1 250,00

1 300,00
1 400,00
1 650,00

1 350,00
1 450,00
1 700,00

1 200,00

1 280,73

od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Liczba miejsc do siedzenia
Mniejsza niż 30
Równej lub większej niż 30

Stawka podatku w złotych
950,00
1 490,00

Do dnia 15 lutego każdego roku należy składać do biura podatków deklaracje na podatek od środków transportowych na
formularzu wg ustalonego wzoru (druki do pobrania w tutejszym Biurze Podatków, pok. 1b na parterze, przy Biurze Obsługi
Interesanta).
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po w/w dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie tego obowiązku.
Jeżeli zaistniały okoliczności mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana miejsca
zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
Ponadto: zgodnie z wymogami prawa
wprowadzono opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków
stanowiących dochód budżetu Gminy oraz z tytułu rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów wynikających z
decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej. Wynosi ona 50% ogłoszonej przez Ministra Finansów stawki odsetek za
zwłokę.
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Czas rozliczeń z fiskusem za 2004 r.
Druki zeznań podatkowych są dostępne w Urzędzie Skarbowym w Pucku, Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku, ZUS w
Pucku oraz w tut. Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy. Formularze zeznań podatkowych wraz z objaśnieniami
umieszczone są na stronach internetowych:
Ministerstwa Finansów – www.mofnet.gov.pl
Izby Skarbowej w Gdańsku – www.is.gdansk.pl.
Zeznania podatkowe można składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pucku, w pok. 113 na I piętrze, a także przesłać na
adres:
Urząd Skarbowy w Pucku, 84-100 Puck, ul. kmdr. E. Szystowskiego 18 Urząd Skarbowy w Pucku jest czynny:
we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-15.00
w poniedziałki i środy w godz. 8.00-17.00
w dniu 2 maja 2005 r. (poniedziałek) – 8.00-17.00

HARMONOGRAM BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH
1.

Wydatki, zgodnie z WPJ uchwalonym przez R.G w dniu 19.12.2004r
2005 = 344.000,
2006 = 400.000,
2007 = 750.000,
2. Po zakończeniu budowy systemu kanalizacji(planowane po 2007 roku ) zostanie zabezpieczona corocznie w
budżecie ( począwszy od 2008 roku) kwota 1,8 mln zł na modernizację dróg gminnych wyszczególnionych w
wieloletnim harmonogramie, który opublikujemy w biuletynie w lutym 2005 roku
3.
W planowanych budżetach nie uwzględnia się środków wpływających do budżetu w wyniku wspierania inicjatyw
lokalnych.
4. W harmonogramie nie uwzględnia się dróg przewidzianych w WPJ zatwierdzonych uchwałą
Rady Gminy.
5. Harmonogram będzie modernizowany co roku
6. Szerokość drogi 4,5m ÷ 5m
Według cen z 2004 roku, koszt 1 m.b. modernizacji drogi wynosi:
- wyk. kostka brukowa
600,00/m.b.
- wyk. płyty Yomb
375,00/m.b.
- wyk.. z tłucznia
120,00/m.b.
7. Odniesiono się tylko do ulic obecnie istniejących. Nie uwzględniono ulic prywatnych.
8. W latach 2006-2007 założono zakup używanych płyt YOMB.
9. Ze względu na brak kanalizacji i konieczność przebudowy sieci wodociągowej
założono rozpoczęcie modernizacji dróg w:
Mechelinkach w roku 2007
Pierwoszynie w roku 2008
Pogórzu w roku 2008
10. Na realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych przeznacza się w roku 2005 – 130 tys. w latach kolejnych 200-250
tys.

WSPOMNIENIE SYLWESTRA Z WÓJTEM
Sylwester z Wójtem zorganizowany na terenie posesji p. Andrzeja Dzienisza wypadł znakomicie!!! Uczestnicy
zabawy do dziś mile wspominają razem spędzone chwile. Były tańce przy muzyce w wykonaniu Weroniki
Korthals i zespołu Jana Roszmana, była zabawa w pociąg prowadzona przez Wójta Jerzego Włudzika, wybory
Królowej Balu, mnóstwo śmiechu i konkursów. O północy Gospodarz imprezy – Jerzy Włudzik wszystkim
obecnym złożył życzenia noworoczne i odpalił pięknie rozświetlające niebo, kolorowe fajerwerki. Goście
bawili się do białego rana.
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