RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO
Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór

Nr 2/2005

Kosakowo, luty 2005 roku

egzemplarz bezpłatny

ISSN 1730-6108

ZAPROSZENIE

Kto jest kim
w Gminie?
W dzisiejszym numerze Biuletynu
zapowiedź cyklu artykułów o pracy
Rady Gminy Kosakowo. Od
miesiąca marca br. przedstawiać
będziemy
sylwetki:
przewodniczącego
Rady,
wiceprzewodniczącego
oraz
pozostałych radnych. Dowiedzą się
Państwo o kompetencjach Rady,
trybie jej pracy, zadaniach komisji.

Wójt Gminy Kosakowo oraz Rada Chórów Kaszubskich
mają zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie z

Pierwszą
Kaszëbską Pasją
w dniu 26 lutego 2005 r. (sobota) o godz. 17.45
w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie

Gala w Teatrze Miniatura w Gdańsku
23 stycznia 2005r o godz 17.00, w Teatrze Miniatura w Gdańsku Wrzeszczu odbył się drugi uroczysty koncert związany z
jubileuszem XV –lecia telewizyjnego magazynu „RODNO ZEMIA” . Sponsorem uroczystości był wójt Jerzy Włudzik.
W czasie koncertu promowano płytę pt „Morzanie”, nagrana przez chór „Morzanie” z Dębogórza,
Podczas uroczystości usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy Kaszub w wykonaniu aż siedmiu formacji wokalno- instrumentalnych.:
„Dzotczi Rodny Zemi”, „Prowda” z Luzina, chóru dziecięcego ze Szkoły Podstawowej w Borkowie, kaszubskiego zespołu
folklorystycznego „Koleczkowianie”, tercetu rodzinnego z Żukowa, naszego debiutanta chóru Gimnazjum w Mostach, oraz
głównego gościa koncertu – chóru „Morzanie” Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Kosakowo wręczył redaktorowi
„Rodno Zemi’- Eugeniuszowi Pryczkowskiemu, dyrygentowi chóru „Morzanie”– Przemysławowi Stanisławskiemu oraz na ręce
prezesa chóru – statuetki „Złotego Kłosa”. Podziękował za krzewienie kultury Kaszub oraz promocję gminy Kosakowo.
Statuetki „Złotego Kłosa” przyznawane są osobom lub organizacjom, które sławią i promują Gminę Kosakowo. Będą wręczane
przy okazji różnych uroczystości, również pozagminnych. Wizerunek „Złotego Kłosa” symbolizuje główny motyw herbu gminy

*********************************************************************************************

MORZE W ZAMIAN ZA ZABYTKI
Pod takim tytułem ukazała się w lokalnej gazecie Miasta Żerków informacja o
delegacji przedstawicieli oświaty z naszej Gminy wraz z Wójtem Jerzym
Włudzikiem. Wizyta dyrektorów naszych szkół trwała trzy dni, a główny temat
spotknia dotyczył wymiany kolonijnej dzieci i młodzieży szkolnej.
Atutem gminy Żerków jest jej położenie w środkowej Wielkopolsce, w
Żerkowsko-Czeszewkim Parku Krajobrazowym, przez który prowadzą szlaki
turystyki pieszej i rowerowej. W okolicach Żerkowa występują bowiem
wspaniałe krajobrazy o ciekawej historii, słynące z zabytków i unikalnych
zbiorowisk roślinnych. Tu jest kolebka historii Polski, blisko jest Gniezno,
Poznań, Kalisz, Śmiełów, Kórnik, Rogalin, Gołuchów.
Gdy nasze dzieci tu przyjadą, będą miały okazję zapoznać się z korzeniami
Wielkopolski – wyjaśniał Wójt Jerzy Włudzik.
Współpraca z zaprzyjaźnioną gminą jest korzystna dla obu stron. Dzięki niej
młodzież z Żerkowa, która nie miała do tej pory możliwości wyjazdu nad
morze, będzie mogła u nas spędzić wakacje.

Śmiełów – założenie pałacowo – ogrodowe.

Pierwsze ustalenia już zapadły. Żerkowskie dzieci przyjadą do nas dwukrotnie. Będziemy również gościć sportowców z klubów
sportowych.
Harcerze, strażacy, bractwa kurkowe oraz chóry „Lutnia”, i „Morzanie” mają w tym roku nawiązać współpracę podczas
wspólnych spotkań.
Dyrektorzy odwiedzili żerkowskie szkoły, nawiązali pierwsze kontakty. Pięcioosobowa delegacja z Kosakowa mieszkała w
schronisku młodzieżowym.
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Zakończenie projektu
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN

GIMNAZJADA W MOSTACH
III Turniej wiedzy i sprawności

AND NORTHERN IRELAND
11 lutego br. Szkoła Podstawowa w Pogórzu zakończyła
realizację projektu edukacji europejskiej pod nazwą
„Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii”.
W tym szczególnym dla uczniów szkoły, ich rodziców i
nauczycieli dniu, uczestniczyli zaproszeni goście: wizytator –
Małgorzata Perzyna, Wójt Gminy Kosakowo- Jerzy Włudzik
oraz tut. inspektor oświaty – Jolanta Mojsiejuk.
W scenerii angielskiego krajobrazu i języka uczniowie
konfrontowali zdobytą na lekcjach wiedzę. Reprezentanci klas
zaciekle walczyli o pierwsze miejsce.
W kategorii klas młodszych (kl 0- III), zerówka nie ustępowała
pola klasie III. Wśród dzieci które imponowały wiadomościami
na temat Zjednoczonego Królestwa, byli bracia Maciej i Michał
Suchoccy . Laureatką klas starszych (IV-VI) została Aleksandra
Strzelec. Wraz z uczniami bawili się i rywalizowali
nauczyciele, zdobywając punkty dla swoich klas. W konkursie Pancake Day, podrzucali na patelni naleśniki. Z obserwacji
wynikało, że w tej konkurencji wyniki były zdecydowanie
gorsze niż umiejętności i poziom ich nauczania. Wizytator
podkreśliła, że zaproponowany projekt wpajania dzieciom
wiedzy przez aktywne uczestnictwo w przedstawieniach
wykonywanych w języku angielskim, przez tworzenie map
turystycznych zachęcających do odwiedzin Zjednoczonego
Królestwa
oraz
przygotowywanie
eksponatów
charakterystycznych dla danego kraju, ma najwyższą wartość
edukacyjną. Pochwały należą się również rodzicom
zaangażowanym w realizację projektu. Wykonany przy ich
pomocy autobus londyński , charakterystyczna budka
telefoniczna czy zegar Big – Ben wspaniale harmonizowały ze
stojącą w tle królową. Uczniowie przyodziali damę w piękną
srebrzoną suknię, na głowę włożyli symbol władzy –koronę.

W dniu 12 lutego br. w sali gimnazjum w Mostach odbył się III
Turniej Wiedzy i Sprawności, w którym udział wzięli uczniowie
wszystkich klas miejscowego Gimnazjum.
Turniej składał się z dwóch części: quizu wiedzy i konkurencji
sportowych. Pytania do quizu zostały opracowane przez
nauczycieli poszczególnych przedmiotów i objęły następujące
dziedziny: historię, geografię, przyrodę, matematykę, fizykę,
chemię, religię, język kaszubski, przysłowia, ortografię i sport.
Konkurencje sportowe przygotowali nauczyciele wychowania
fizycznego, miały one charakter zabawowo-rekreacyjny
zawierając w sobie elementy współzawodnictwa i dobrej
zabawy.
W turnieju wystartowało osiem zespołów reprezentujących
wszystkie klasy gimnazjalne szkoły.
Gimnazjadę 2005 zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy
Kosakowo Jerzy Włudzik, przedstawiciel Kuratorium Oświaty z
Gdańska - pani wizytator Małgorzata Perzyna, sołtysi
poszczególnych sołectw oraz radni gminy. Wszystkich
przywitał i imprezę otworzył dyrektor gimnazjum pan Adam
Pop.
W części quizowej brały udział trzyosobowe reprezentacje
poszczególnych klas, a najlepsze okazały się klasy I A i I B,
natomiast w części sportowej najlepsi okazali się uczniowie
klasy III C., drugie miejsce zajęły wspólnie klasy I A i III A.
Trzy najlepsze drużyny z quizowej części Gimnazjady wzięły
udział w dodatkowym teście przygotowanym przez panią
Henrykę Wyrzykowską z Gminnej Komisji Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Najlepsi okazali się
tu uczniowie klasy I A, kolejne miejsca zajęły I B i III B.
Wszystkie zespoły nagrodzone zostały piłkami do gier
sportowych.
W punktacji generalnej Gimnazjady najlepsi byli uczniowie
klasy III C zdobywając 34 pkt, II miejsce zajęła klasa I A – 33
pkt, a trzecia była III A – 31 pkt.
Nagrody pieniężne dla najlepszych klas ufundował Wójt Gminy
Kosakowo i wynosiły one odpowiednio 600, 400 i 200 zł.
Zabawa była bardzo udana, dobrze bawili się zawodnicy oraz
liczni kibice, wszyscy zgodnie stwierdzili, że za rok spotkają się
na kolejnym czwartym już turnieju.

Za kulisami dochodziły słuchy , że z eksponatów cieszyła
się również pani od języka angielskiego – a jednocześnie
pomysłodawca projektu - Mariola Sulkowska. Pani
Mariola ma bowiem kolejny pomysł - chce wyposażyć
eksponatami nową salę do nauki języka angielskiego. To
był wspaniały dzień.
Składam serdeczne podziękowania za tak wspaniałe
przygotowanie projektu edukacji europejskiej. Byłem wzruszony
i pełen podziwu
Jerzy Włudzik

Gimnazjum w Mostach zaprasza

KONKURS NA LOGO WSI POGÓRZE

Z inicjatywy Wójta Gminy oraz nauczycielki muzyki w
Gimnazjum w Mostach p. Tarnackiej zapraszamy na
bezpłatne zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.
W programie;
• zajęcia umuzykalniające ( kształcenie słuchu,
poczucia rytmu)
• Śpiew solowy i zespołowy
• Gra na instrumentach ( flet prost, gitara, keyboard).
Zajęcia organizacyjne odbędą się 26 lutego br. o godzinie
10.00 w Gimnazjum w Mostach. Serdecznie zapraszamy.
(Prosimy przynieść zmienne obuwie).

Sołtys i Rada Sołecka ogłaszają konkurs na logo wsi Pogórze.
Tematyka powinna zawierać elementy, które są charakterystyczne
dla naszej wsi.
Warunki uczestnictwa :
• w konkursie może wziąć udział osoba lub zespół osób
• prace czyli, projekty logo należy wykonać na białym papierze
formatu A - 4, podklejone tekturą
• ilość prac dowolna
• prace należy podpisać, a na odwrocie podać imię i nazwisko, adres
zamieszkania i nr. telefonu
• wszystkie prace w podpisanej dużej kopercie, należy dostarczyć do
sołtysa wsi Pogórze Pana Antoniego Strzelec tel. 625-53-56 w
terminie do dnia 1.05.2005 r
• konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 6.05.2005 r a wyniki
ogłoszone w niniejszym biuletynie
Nagrody I miejsce – 500 zł
II – V miejsce – dyplomy uznania
Materiały niewykorzystane zostaną zwrócone właścicielom .

Organizacja agroturyzmu

na wsi kaszubskiej
Centrum Kształcenia Policealnego i Usług Szkoleniowych
„DOCENDI” w Redzie ul. Łąkowa 36/38 informuje, że
rozpoczyna proces rekrutacji na kurs „szkolenie dla
kwaterodwaców” finansowany w całości ze środków unijnych.
Kurs będzie trwał 240 godzin i zakończy się w czerwcu br. W
ramach kursu przewiduje się między innymi takie przedmioty
jak: usługi noclegowe, usługi żywieniowe, organizacja imprez
turystyczno – rekreacyjnych, podstawy biurowości.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 678 43 32

Kosakowo dla rodaków na Litwie
Przypominamy o trwającej akcji „Pomoc dla rodaków”, która 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.

***************************************
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DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ
SKŁADAJĄC OSTATECZNY PROJEKT
PODZIAŁU W URZĘDZIE GMINY KOSAKOWO

RUSZAJĄ PIERWSZE PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK GDYNIA
Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu „Dolina Redy i
Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”
zatwierdzonego przez Komisję Europejską 19 grudnia 2003 r. w
ramach funduszu ISPA. Projekt ten po wejściu Polski do Unii
Europejskiej realizowany będzie z Funduszu Spójności jako
pierwszy w Województwie Pomorskim.
Obecnie rozpoczęły się pierwsze procedury przetargowe.
Pierwszym przetargiem ogłoszonym dnia 11 lutego 2005 r. w
Biuletynie Zamówień Publicznych nr 15 poz. 6508 jest Kontrakt
2 „Analiza techniczna i ekonomiczna budowy głębokowodnego
kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków
Dębogórze”. Kontrakt ten jest składową działań prowadzonych
od ponad 10 lat w zlewniach Zatoki Puckiej i Gdańskiej
mających na celu zmniejszenie obciążenia środowiska
morskiego Bałtyku i rozpoczyna realizację całego Projektu.
Obecny wylot kolektora odprowadzającego ścieki z
oczyszczalni Dębogórze zostanie zastąpiony głębokowodnym
kolektorem na dnie Zatoki Puckiej. Kolektor ten będzie
budowany w ramach Kontraktu 5 w 2007 roku. Dla oceny
wpływu wprowadzania ścieków oczyszczonych do wód Zatoki
Puckiej przeprowadzono szereg badań i analiz. W ramach
Kontraktu 2 zostaną wszechstronnie przeanalizowane problemy
dotyczące kolektora odprowadzającego ścieki i przeanalizowane
możliwe warianty wyprowadzenia kolektora zrzutowego oraz
dokonany wybór rozwiązania optymalnego z uwzględnieniem
wpływu na sytuację środowiskowa ekosystemu Zatoki Puckiej.
Realizowany kontrakt przyczyni się do poprawy jakości wód
przybrzeżnych, czystości plaż, co w konsekwencji będzie
sprzyjać rozwojowi turystyki na terenie gmin Kosakowo i Puck.

1)

Wniosek o zatwierdzenie ostatecznego projektu podziału
właściciela lub właścicieli nieruchomości, która ma ulec
podziałowi
2) Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
(odpis z księgi wieczystej albo badanie KW przez geodetę
ewentualnie akt notarialny)
3) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub
postanowienie akceptujące wstępny projekt podziału
obowiązujące w dniu złożenia wniosku (biuro Planowania
Przestrzennego)
4) Wypis i wyrys z katastru nieruchomości (geodeta)
5) Wstępny projekt podziału (geodeta)
6) Protokół z przejęcia granic nieruchomości (geodeta)
7) Wykaz zmian gruntowych (geodeta)
8) Wykaz synchronizujący, jeżeli oznaczenie działek gruntu w
katastrze nieruchomości jest inne niż w księgach
wieczystych (geodeta)
9) Aktualną mapę z projektem przyjętą do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (geodeta)
10) Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub
współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać
na
wniosek
wszystkich
współwłaścicieli
albo
współużytkowników wieczystych

**********************************************

SPROSTOWANIE
Prostujemy pomyłkę w wykazie „gminnych inwestycji 2005r. w
powiązaniu
z
Wieloletnim
Planem
Inwestycyjnym”
zamieszczonym w Biuletynie Rady i Wójta Gminy Kosakowo Nr
1/2005;
na adaptację istniejących placów zabaw dla dzieci w
Suchym Dworze, Kazimierzu, Dębogórzu, Dębogórzu
Wybudowaniu przeznaczono 100.000zł, a nie, jak to
błędnie podano, 380tys. zł
Tym samym kwota na inwestycje 2005r. wynosi 6.266.437zł, co
stanowi 31,2% wdatków budżetu gminy.

Zarząd Drogowy informuje...
Jak informuje w piśmie z dn. 10.02.br. Zarząd Drogowy dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, ubytki
w nawierzchni zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego
zostały uzupełnione masą bitumiczną na zimno. Dokładny
remont cząstkowy na ul. Wiejskiej, Gdyńskiej, Pomorskiej
zostanie przeprowadzony masą bitumiczną na gorąco w okresie
wiosennym.

PRZYPOMINAMY
Kierownik Referatu ds. Promocji, Turystki i Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Sportu informuje, że w dniu 5 marca
br. upływa termin składania wniosków o przyznanie
stypendium za wyniki w nauce.
Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Kosakowo w Biurze
Obsługi Interesanta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI
HYDROFORNI MOSTY II (REWA)
Dnia 23.11.2004 roku pomiędzy Gminą Kosakowo a
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o.
została zawarta umowa na „Dostawę i Montaż Stacji
Uzdatniania Wody Pitnej w hydrofornii MOSTY II ( Rewa)”.
Termin realizacji umowy od 26.11.2004 do 15.02.2005 roku.
Hydrofornia
w
Mostach
wymagała
natychmiastowej
modernizacji, ze względu na brak uzdatniania wody pitnej.
Prace modernizacyjne polegały na dostarczeniu i zamontowaniu
dwóch zbiorników filtracyjnych Ø 1600, mieszacza wodno –
powietrznego Ø 600 wraz z armaturą i rurociągami.
Zbiornik filtracyjny wypełniono złożem katalitycznym mieszany
z podsypką żwirową.
Wszelkie roboty modernizacyjne zostały zakończone 07.02.2005
roku. W dniu 08.02.2005 roku pobrano próbki wody do badania
przez
Państwowy
Powiatowy
Inspektorat
SanitarnoEpidemiologiczny w Pucku. Po otrzymaniu pozytywnych
wyników, a także dokonaniu przez Urząd Gminy odbioru
końcowego wykonanych robót, układ uzdatniania wody pitnej w
hydroforni zostanie włączony do sieci wodociągowej.

POWIATOWY URZĄD PRACY W PUCKU
INFORMUJE:
Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków:
Miejsce
składania
oświadczeń

Składanie
oświadczeń

Wypłata
świadczeń

Urząd Gminy
Kosakowo
Biuro Obsługi
Interesanta

23.02.2005
01.04.2005

14.03.2005
14..04.2005

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

Wypłata w kasie PUP Puck: 21.03.2005r, w godz. 900 - 140

ZAPROSZENIE
Bibliotekarka Szkoły Podstawowej w Dębogórzu mgr
Krystyna Grodowska zaprasza przedstawicieli Urzędu
Gminy, rodziców oraz chętnych do czytania dzieciom
książek na terenie szkoły. Jednocześnie osoba czytająca
będzie mogła zapoznać dzieci ze swoją pracą, co robi na
terenie gminy itp. pod koniec roku szkolnego odbędzie się
w Szkole Podstawowej w Dębogórzu konkurs z
nagrodami pt.: „Kto jest kim w naszej Gminie”. Pani
Krystyna zaczęła już zapraszać osoby do tej akcji.

„EKODOLINA”
Informujemy, że spółka z o.o. Zakład Unieszkodliwienia
Odpadów w Łężycach, której Gmina Kosakowo jest
udziałowcem z dniem 27 stycznia 2005r. zmieniła nazwę na
„EKO DOLINA” sp. z o.o. (wpisano do Krajowego Rejestru
Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku).

3

kulturową i językową oraz zapewnia ochronę i rozwój
dziedzictwa kulturowego Europy.

UNIA EUROPEJSKA DLA ROLNIKA
Terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w
przeważającej części zajmują obszary wiejskie. Głównymi
obszarami działalności na obszarach wiejskich są rolnictwo,
leśnictwo, rzemiosło oraz przemysł z nim związany.
Ponieważ rolnictwo i leśnictwo zajmują większość gruntów to
one odgrywają główną rolę w kondycji gospodarki wiejskiej, jak
również w stanie krajobrazu wiejskiego.
Rozwój rolnictwa ekologicznego
W ramach wspólnej polityki rolnej duży nacisk kładzie się na
rozwój rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne
wymaga od rolników powrotu do zapewnienia żyzności gleby za
pomocą nawozów organicznych, zwrócenia uwagi na dobrostan
zwierząt, unikanie stosowania syntetycznych środków ochrony
roślin, nawozów sztucznych, hormonów wzrostu, antybiotyków
i genetycznych manipulacji. Rolnicy ekologiczni stosują szereg
technik, które pomagają w zrównoważeniu ekosystemu i
ograniczeniu zanieczyszczeń. Unia wprowadziła zasady
rolnictwa ekologicznego w 1993 roku. Aby zagwarantować
konsumentom, że kupowane przez nich produkty są wysokiej
jakości i są w rzeczywistości produktami ekologicznymi
wprowadzono obowiązek oddzielnego łańcucha produkcji dla tej
żywności z parametrami, które musza być spełnione. Motywacje
dla rolnictwa ekologicznego są przyznawane w ramach unijnych
programów rolno-środowiskowych.
(Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy Pomorskiej
Izbie Przemysłowo- Handlowej, ul. Długi Targ 39/40, 80 – 830
Gdańsk, tel./fax: (58) 305 60 18)

Prawa i obowiązki obywateli: wszyscy obywatele Unii,
podobnie jak w ramach obywatelstwa państwowego, korzystają
z określonych praw i podlegają określonym obowiązkom.
Przysługuje im:
prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na
terytorium państw członkowskich,
prawo do kandydowania i głosowania w wyborach do
Parlamentu
Europejskiego
oraz
w
wyborach
samorządowych w państwie członkowskim, na którego
terytorium przebywają na takich samych zasadach, jak
obywatele tego państwa,
prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego
państwa członkowskiego, na takich samych zasadach jak
obywatele tego państwa,
prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego i
skarg do europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich,
prawo zwracania się do instytucji organów doradczych
Unii w jednym z języków Konstytucji oraz otrzymywania
odpowiedzi w tym języku.
UNIA EUROPEJSKA ma własny hymn, flagę i walutę:
flaga przedstawia krąg 12 złotych gwiazd na niebieskim
tle,
wspólna waluta- Euro- obowiązuje obecnie, jako środek
płatniczy w 12 krajach należących do Unii,
hymnem jest „Oda do radości” z IX Symfonii
Beethovena.
Każdego roku, 9 maja, obchodzony jest uroczyście Dzień
Europy, jako święto Unii Europejskiej.

UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
Pomoc, która obejmuje Polskę jako członka UE dostępna jest w
ramach funduszy strukturalnych.
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw są nimi m.in.:
programy dla inwestycji otoczenia biznesu
programy dla instytucji finansowych wspierających małe i
średnie firmy
doradztwo dla Twojej firmy
inwestycje w Twojej firmie
O finansowanie wsparcia, oprócz przedsiębiorstw, mogą ubiegać
się mikroprzedsiębiorcy, duże firmy, a także instytucje otoczenia
biznesu i instytucje finansowe.
INFOLINIA: 0 801 406 416; 0 801 332 2002

(z opracowania Fundacji Prawo Europejskie, Warszawa,
Wydanie AAA)
W następnym biuletynie o instytucjach i organach UE.

FLAGA EUROPEJSKA
Jakie są zasady eksponowania flagi Unii Europejskiej w
siedzibach urzędów gmin?

ABC KONSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ
„ABC Konstytucji Unii Europejskiej” ma zapoznać czytelnika z
najważniejszymi zasadami funkcjonowania UE, jej celem i
polityką, które określone zostały w Traktacie ustanawiającym
Konstytucję dla Europy.
Aby Traktat podpisany 29 października 2004r w Rzymie przez
konferencję międzynarodową wszedł w życie, musi być
ratyfikowany przez wszystkie kraje członkowskie.
PREAMBUŁA:
Nawiązuje do zasad i wartości, które są podstawą ideową Unii
Europejskiej oraz podkreśla wagę tego dokumentu. Wokół
formy Preambuły Traktatu Konstytucyjnego toczyły się liczne
dyskusje. Wniesiono postulat odwołania się do tradycji
chrześcijańskiej. Jej ostateczna forma znacznie odbiega od
pierwotnej, zaproponowanej przez Konwent Europejski. Część
zmian wprowadzona została dzięki sugestiom Polski. Pośrednio
preambuła nawiązuje także do konstytucji. Eksponuje źródła
wartości religijnych, uznaje nadrzędną rolę osoby ludzkiej, a
także podkreśla ciągłość prawna Unii. Wyraża ponadto
przekonanie, że państwa europejskie zachowują swoją
tożsamość narodową i szacunek do historii, pokonują dawne
podziały w Europie i zbudują wspólną przyszłość.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z
28 kwietnia 2004r. (dostępna na stronie www.mswia.gov.pl), nie
istnieją żadne przepisy unijne mówiące o roli flagi UE. Zwyczajowe
zasady określają jednak kilka reguł jej eksponowania. Flaga Unii, będąc
flagą organizacyjną, nie może być stosowana jako równorzędny znak z
flagą państwową Rzeczpospolitej Polskiej.
Państwa stowarzyszone używają gwieździstej flagi wyłącznie jako
znaku drugorzędnego i tylko w tym charakterze może ona być
stosowana w Polsce. A zatem flaga Unii może być eksponowana obok
flagi polskiej wyłącznie na drugim miejscu, tj. na lewo od naszej.
Pierwszym miejscem jest bowiem zawsze strona po prawej ręce
stojącego z flagą od strony budynku. Zasadą jest eksponowanie obu flag
na masztach tej samej wysokości (przed budynkiem) lub na drzewach o
tej samej długości (wew. budynku) oraz sporządzanie obu flag w tych
samych wymiarach, o ile mają te same proporcje. W przypadku flag o
różnych proporcjach, tę samą długość powinny mieć boki
przydrzewcowe flag. Flagi mogą być wywieszane od zmierzchu do
zmroku, przy dużej ekspozycji powinny być oświetlone. Powinny być
także zawsze czyste, o czytelnych barwach i wzorze, niepomięte i
niepostrzępione. Nie należy wywieszać flag w dni deszczowe i przy
silnym wietrze. Flaga nie powinna dotykać podstawy masztu (ziemi,
podłogi). Nie powinno się (poza siedzibą agend unijnych) flagi unijnej
eksponować stale. Można ją natomiast wywieszać okazjonalnie, np. 9
maja, w Święto Unii, przy okazji zorganizowanych pod egidą
specjalnych spotkań itp. Nie ma ponadto potrzeby eksponowania jej w
polskich urzędach, szkołach czy uczelniach

Unia opiera się na wartościach: poszanowania godności
osobistej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego i
poszanowania praw człowieka. Szanuje bogatą różnorodność
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KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

Uchwały podjęte
na posiedzeniu XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy
Kosakowo
w dniu 27 stycznia 2005 roku:

Informujemy, że w autobusach niskopodłogowych
istnieje możliwość obniżenia nadwozia w celu
ułatwiania wsiadania i wysiadania. Aby autobus się
obniżył należy przed wysiadaniem nacisnąć guzik
oznaczony jako przycisk dla niepełnosprawnych
(przeważnie po środku autobusu). Aby autobus
obniżył się przy wsiadaniu należy zasygnalizować
kierowcy problemy z wejściem do pojazdu,
wchodząc przednimi drzwiami.

1)
2)
3)
4)

5)

PRZYPOMINAMY...
Zimowe sprzątanie chodników

6)

Informujemy, że uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości należy do właścicieli nieruchomości.
Obowiązek taki nałożyła ustawa o utrzymaniu porządku
czynności w gminach. Za chodnik uznaje się wydzieloną
część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego
położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Jeżeli pomiędzy chodnikiem a prywatną posesją
występują inne grunty wyodrębnione geodezyjnie np. jako
zieleńce lub nieprzeznaczone dla ruchu pieszego – to
uznaje się, że chodnik nie przylega bezpośrednio do
nieruchomości. Sprzątanie tych chodników należy do
zarządców dróg.
W przypadku wątpliwości prosimy to sprawdzić w
tutejszym Referacie ds. Geodezji.

7)
8)
9)

10)
11)

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
Od tego roku podatek ten należy wpłacać u sołtysa wsi w
terminie do 15 marca br. Podatek wynosi 35zł od jednego psa.
Emeryci i renciści za 1 psa płacą 17,50zł.
Rada Gminy Kosakowo postanowiła jednocześnie, że wpływy z
tego podatku pozostaną do dyspozycji sołectw na wydatki
związane z upiększaniem wsi.

12)

Uchwała Nr XXVII/1/05 w sprawie: wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie działek nr 114/23, 114/44, 120/1
położonych w miejscowości Pogórze, gmina Kosakowo;
Uchwała Nr XXVII/2/05 w sprawie: wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie działki nr 1205/10 położonej w
miejscowości Mosty, gmina Kosakowo;
Uchwała Nr XXVII/3/05 w sprawie: wyrażenia zgody na
dzierżawę części działki nr 64/35 położonej w miejscowości
Kosakowo na okres 5 lat;
Uchwała Nr XXVII/4/05 w sprawie: wyrażenie zgody na
bezprzetargowe oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości położonej w miejscowości Mechelinki,
gmina Kosakowo ( dz. nr 112/1 )
Uchwała Nr XXVII/5/05 w sprawie: wyrażenie zgody na
bezprzetargowe oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości położonej w miejscowości Mechelinki,
gmina Kosakowo ( dz. nr 112/3 );
Uchwała Nr XXVII/6/05 w sprawie: inkasa podatku rolnego
i leśnego od nieruchomości i od posiadania psów;
Uchwała Nr XXVII/7/05 w sprawie: zmiany Uchwały Nr
XXV/82/04 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 grudnia 2004r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych;
Uchwała Nr XXVII/8/05 w sprawie: utworzenia lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i
studentów kierunków dziennych szkół wyższych;
Uchwała Nr XXVII/9/05 w sprawie: ustalenia Regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania;
Uchwała Nr XXVII/10/05 w sprawie: zmiany budżetu
gminy Kosakowo na 2004 rok.
Uchwała Nr XXVII/11/05 w sprawie: zmiany załącznika do
Uchwały Nr XXIII/55/04 Rady Gminy Kosakowo z dnia 02
września 2004r. ( Plan Gospodarki Odpadami ).
Uchwała Nr XXVII/3/05 w sprawie: powołania z-cy
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

PODZIĘKOWANIA
„Człowiek tyle jest wart ile chce i może dać z siebie innym”
Serdecznie dziękujemy Pani Henryce Wyrzykowskiej – pełnomocnikowi
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kosakowo za
zorganizowanie nam profilaktycznej drużyny piłki nożnej przy
wspaniałej opiece profesjonalnego trenera Pana Tomasza Piotrowskiego
(trener piłki nożnej UKS „Iskra”).
Dzięki tej inicjatywie nasi chłopcy mogą realizować swoje marzenia o
byciu piłkarzem. Automatycznie rozwijane są zainteresowania i pasje
młodych ludzi, które w dalszym życiu będą procentować. Zajęcia w
profilaktycznej drużynie piłki nożnej są alternatywą dla stosowania
używek i środków zmieniających świadomość.
Serdecznie dziękujemy Pani Karinie Iwaszko – mieszkance gminy
Kosakowo, która będąc profesjonalnym tancerzem zgodziła się
społecznie opiekować grupą taneczną dziewcząt ze świetlicy
socjoterapeutycznej oraz formacją taneczną chearleaderek.
Pani Karina Iwaszko przygotowała dziewczęta w sposób profesjonalny
do występów w Szkole Podstawowej w Dębogórzu oraz w środowisku
(np. mecze piłkarskie).
Bardzo cieszy fakt, że w tak zmaterializowanym świecie są ludzie,
którzy potrafią dać siebie innym, nie oglądając się na korzyści
materialne.
Dając to, co najcenniejsze dla drugiego człowieka - swój czas i
zainteresowanie.
Prowadzące zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Dębogórzu
Mgr Krystyna Grodowska
Mgr Izabella Pieczyńska

ZMIANY W EWIDENCJI GRUNTÓW
Informujemy, że ewidencja gruntów dla gminy Kosakowo
prowadzona jest w Starostwie w Pucku. Zmiany wprowadzane
są w miarę wpływu aktów notarialnych, które notariusze mają
obowiązek przesyłać. Zdarzają się jednak czasami wypadki, że
akt notarialny nie dotrze (np. notariusz zapomni wysłać, lub
wyśle do niewłaściwego urzędu) lub akt wpłynie z opóźnieniem
do Starostwa. Wówczas, mimo, że zmienił się właściciel
nieruchomości – w ewidencji nadal figuruje poprzedni.
Ustalając zobowiązanie podatkowe Urząd Gminy opiera się na
danych z ewidencji gruntów Starostwa (do której ma jedynie
podgląd). Dlatego też zdarzają się sporadycznie sytuacje, że
decyzje podatkowe lub upomnienia przesyłane są do
poprzedniego właściciela, co nie wynika ani z naszej winy, ani z
pomyłki.
W takiej sytuacji należy skontaktować się ze Starostwem w
Pucku przy ul. 1 Maja 13, tel. 673 41 85, albo złożyć tam
wniosek o zmianę wpisu wraz z kserokopią aktu notarialnego, a
najlepiej zrobić to bezpośrednio po zawarciu aktu notarialnego.
Dobrze byłoby poinformować o tym również tut. biuro
podatków (tel.: 660 43 19).
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UCHWAŁ Nr XX/41/04
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DZ. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.13 b ust.3 ustawy z 2000 roku drogach publicznych Dz.U. Nr
71 poz. 838 z późniejszymi zmianami)
§1
Ustala się strefę płatnego parkowania na działce nr 44 położonej przy ul. Koralowej w miejscowości Rewa, w miejscowości
Mechelinki na działce nr 102/10 przy ul. Nadmorskiej
§2
Ustala się opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego osobowego :
1. za pierwszą godzinę parkowania 3 zł.
2. każda następna godzina 0,60 zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .
Uzasadnienie : W dniu 2004-05-01 weszły w życie nowe przepisy ustawy o drogach publicznych upoważniające Rade Gminy do
ustalenia na wniosek Wójta Gminy stref płatnego parkowania . Uzasadnione jest ustalenie strefy płatnego parkowania w m. Rewa
przy ul. Koralowej nr 44. Rada Gminy określa również stawki opłat za parkowanie wg zasad określonych w art.13 b ust.4 i ust.5 .

_______________________________________________________________________________
Uchwała Nr XX/37/04
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w obrębie geodezyjnym Pogórze na terenie Gminy Kosakowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
Ulicom położonym w obrębie geodezyjnym Pogórze nadaje się nazwy :
1. LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO – działki oznaczone w ewidencji gruntów : 105/11, 108/8 i 108/13
2. GABRIELI ZAPOLSKIEJ – działka oznaczona w ewidencji gruntów : 114/182
Ulice wykazane w punkcie 1 niniejszego § zaznaczone zostały na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały .
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Uzasadnienie: W związku z podziałami terenów na działki budowlane, powstały drogi dojazdowe tych działek w
obrębie geodezyjnym Pogórze -gmina Kosakowo i na podstawie przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Pogórze
wniosku z dnia 12 maja 2004r. w sprawie wprowadzenia nowych nazw ulic przedkłada się proponowany wykaz nazw
istniejącej sieci drogowej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nadanie nowych nazw nieruchomościom
drogowym poprzedzone być musi podjęciem uchwały przez radę gminy.

_______________________________________________________________________________
Uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym woj. Pomorskiego Nr 139 z dnia 18 listopada 2004r. (poz. 2430 i 2431)
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Do odzysku w stu procentach!
Produkty wykonane ze szkła (słoiki, butelki) są bardzo często spotykane w naszych domach. Są nieszkodliwe, trwałe i
szczelne, mają estetyczny wygląd. Te cechy sprawiają, że doskonale nadają się do wielokrotnego użytku. Poza tym, w
przeciwieństwie do wyrobów z tworzyw sztucznych, nadają się w stu procentach do odzysku jako surowiec wtórny i mogą
zostać przetworzone w hutach.
Stłuczka stłuczce nierówna
Choć butelki czy słoiki szklane są cennym surowcem wtórnym, należy jednak wiedzieć, że nie są one jednakowo wartościowe
dla przemysłu. Wymagania hut szkła przy odbiorze stłuczki można ująć w czterech punktach:
1. Przyjmowane szkło musi być czyste. Nie powinno zawierać zanieczyszczeń metalowych czy aluminiowych. Całkowicie
niedopuszczalne są domieszki ceramiki, które mogą poważnie uszkodzić linię produkcyjną. Nie nadaje się do powtórnego
przerobu także szkło okienne. Podsumowując – stłuczka szklana nie powinna być zanieczyszczona innymi gatunkami
szkła. Na przykład szkło kryształowe zawiera ołów, szkła artystyczne barwione są solami metali ciężkich, a odpady typu
„arcoroc” mają temperaturę topienia o kilkaset stopni wyższą i zupełnie nie nadają się do przerobu w tradycyjnej wannie
szklarskiej.
2. Huty wymagają posegregowania szkła. Za stłuczkę jedokolorową płacą trzy razy więcej, wymaga to jednak bardziej
precyzyjnej segregacji. Pamiętać trzeba jednak, że sortowanie szkła „u źródła”, czyli bezpośrednio w gospodarstwach
domowych jest najbardziej efektywne i przynosi wymierne korzyści. W zbiórce szkła przezroczystego udział surowca
kolorowego nie powinien przekraczać np. trzech procent szkła brązowego i jednego procenta – zielonego. Na terenie
działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” brak jest jeszcze odrębnych pojemników do segregacji
szkła jednobarwnego.
3. Stłuczka powinna być uzdatniona. Jest to proces polegający na segregacji, oczyszczeniu ze wszelkich ciał obcych oraz
przygotowaniu takim, aby mogła być od razu umieszczona w wannie szklarskiej.
4. Huty powinny mieć zapewnione stałe dostawy tego surowca wtórnego. Aby tak się działo, zarówno odzyskiwanie go, jak i
transport powinien być opłacalny.
Do pojemników z napisem „Szkło”
Wrzucamy:
- opakowania szklane (butelki po napojach, słoiki po przetworach) bez nakrętek, korków, kapsli itp. Mogą być całe lub nawet
potłuczone.
Nie wolno wrzucać:
- nakrętek od słoików, korków i kapsli od butelek oraz porcelany, fajansu i szkła żaroodpornego, żarówek, luster oraz szkła
okiennego.
MG

KONTAKT
Wszelkie zapytania, problemy związane szczególnie z gospodarką odpadami prosimy kierować na adres:
Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, tel. 624-66-11, mail: dgo@kzg.pl,
strona: www.kzg.pl
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URZĄD GMINY KOSAKOWO W 2004 ROKU
DECYZJE
Wszystkie decyzje w indywidualnych sprawach wydano przed terminem przewidzianym w kpa za wyjątkiem wydawanych w Biurze
Planowania Przestrzennego, gdyż decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wymagają złożonej, czasochłonnej procedury niezależnej od Urzędu. Czas oczekiwania wynosi czasem nawet 5 miesięcy.
Odwołano się od 9 decyzji, uchylono 1 a 8 utrzymano w mocy.
Nie wniesiono zażaleń od wydanych w trakcie postępowania administracyjnego postanowień. Zaświadczenia wydawane są „od
ręki”. 97,2% zaświadczeń wydano w czasie krótszym niż przewidziany w kpa.
SKARGI
Wpłynęło 7 skarg na pracę Urzędu, w tym 3 uzasadnione.
ANKIETY:
Wpłynęło 66 ankiet, w których badaliśmy stopień zadowolenia klienta z pracy Urzędu, w tym 8 negatywnych. Z ok. 700 ankiet
pocztowych załączonych do biuletynu Rady i Wójta Gminy wróciła tylko 1.

STATYSTYKA
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
I.
Decyzje, postanowienia, i zaświadczenia
Renty planistyczne –
Decyzje podziałowe i rozgraniczenia –
Postanowienia rozgraniczeniowe –
Zmiany decyzji dot. przejęcia dróg –
Decyzje – opłaty adiacenckie –
Zaświadczenia –
II.
Zawarto 33 akty notarialne.

szt.
szt
szt.
szt.
szt.
szt.

29
70
11
5
630
260

Biuro Planowania Przestrzennego
-

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego –
Decyzje o warunkach zabudowy –
Wypis i wyrys z planów miejscowych –
Zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu w planie miejscowym –

szt.
szt.
szt.
szt.

43
123
58
159

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Przystąpiono do sporządzenia m.p.z.p. wsi: Kosakowo, Dębogórze, Pierwoszyno, Kazimierz oraz 6 planów miejscowych dla
terenów o niewielkich powierzchniach, położonych w Pogórzu, Mostach i Kosakowie.
Uchwalono 4 m.p.z.p., w tym 3 plany obejmują tereny o powierzchni powyżej 100ha:
Rewy, Pogórza, Dębogórza Wybudowania
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
-

wydane zezwolenia – 70,
wydane decyzje – 146 (w tym 65 dot. zajęcia pasa drogowego),
wydane postanowienia dot. gospodarki odpadami – 33,
wydane warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych – 89,
zaopiniowane projekty obiektów budowlanych – 89,
wszczęto 83 sprawy dot. utrzymania czystości i porządku w gminie.

Działalność gospodarcza
-

Działalność gospodarczą zarejestrowało 153 przedsiębiorców. Wg stanu na 31.12.04 – w ewidencji działalności gospodarczej
figuruje 905 podmiotów gospodarczych ,
Wydano 62 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 24 typu A, tj. 4,5% alkoholu oraz piwa.
Ogółem na koniec roku stan wydanych zezwoleń wynosił: 99 na punkty sprzedaży stałe, 14 na sezonowe.
Zezwolenia w gminie: typu A – 48, B – 37, C – 28

Ewidencja ludności
-

urodzenia – 85 (71 w roku 2003)
zgony – 34 (42 w roku 2003)
zameldowania – 780 (724 w roku 2003)
wymeldowania - 69 (71 w roku 2003)
związki małżeńskie – 44 osoby
liczba ludności (wg stanu na dzień 31.12.2004) – 7435 (6843w roku 2003)

Przetargi przeprowadzono 34 postępowania w trybie ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
Ogółem do Urzędu wpłynęło 7587 pism.
W 2004 roku trwały prace porządkujące i systematyzujące dokumentację w Urzędzie Gminy, wprowadzono działania doskonalące i
wdrożono System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Urząd przygotowywał się do auditu certyfikacyjnego, który odbył się w
dniu 13 – 14.01.2005. W celu stałego usprawniania obsługi interesantów jesteśmy otwarci na wszelkie wnioski dot. poprawy jakości
pracy Urzędu.
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Sprawozdanie z prac Wójta
w okresie międzysesyjnym
od 18.12.2004r. do 26.01.2005r.
Sprawy organizacyjne
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Zarządzeniem Nr 97/2004 powołałem Gminną Komisję Konkursową na najładniej udekorowaną wioskę i posesję w
konkursie świątecznych dekoracji świetlnych. W jej skład, obok Wójta weszli: Z. Miszewski, J. Mojsiejuk, O. JaśniewskaNarbut, T. Zapaśnik.
Zarządzeniem Nr 1/2005 i 2/2005 zarządziłem przeprowadzenie kontroli w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo pod
względem zgodności z prawem, gospodarności i celowości wydatkowanych środków publicznych w roku 2004.
Do dnia 31.01.05r. Skarbnik gminy, zgodnie z procedurą wewnętrznej kontroli finansowej, sporządzi roczny
plan kontroli finansowych. Kontrolę w jednostkach organizacyjnych gminy, których przedmiotem winno być
co najmniej 5% wydatków w danym roku, przeprowadza się do 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.
Zarządzeniem Nr 5/2005 określiłem regulamin korzystania z transportu przeznaczonego dla uczniów niepełnosprawnych
realizowanego przez Urząd Gminy.
Zarządzeniem Nr 6/2005 zatwierdziłem nowy regulamin wydzierżawiania miejsc przy cmentarzu. Tym samym straciło
moc obowiązującą Zarządzenie Nr 32/2003 w tej sprawie.
W dniach 13-14 stycznia br. Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków z Gdańska przeprowadziło w Urzędzie audit
certyfikujący za zasadzie próbkowania działań związanych z zakresem certyfikacji, w tym badanie skuteczności
wdrożenia systemu ISO 9001:2000. Zakres certyfikacji: świadczenie usług administracyjnych w zakresie wykonywania
zadań własnych i zleconych samorządu gminnego. Certyfikat jakości ISO 9001:2000 Urząd Gminy Kosakowo otrzyma w
najbliższych dniach. Zobowiązuje to cały personel Urzędu do zaangażowania w sprawy jakości oraz do ciągłego
doskonalenia systemu.
Zgłosiłem Gminę Kosakowo do konkursu „Gmina fair play”- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. „Gminy fair play” to
gminy, które podejmują aktywne działania w celu przyciągnięcia inwestorów, rozwiązują problemy na drodze
wzajemnego porozumienia, dotrzymują podjętych zobowiązań, polepszają swoją infrastrukturę, charakteryzują się
praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy.
Reklamą Gminy będzie przygotowany serwis na stronach internetowych gminy z informacją o terenach przeznaczonych
pod inwestycje oraz prezentacja medialna w prasie, radiu i telewizji.
Celem konkursu jest przede wszystkim identyfikacja gmin przyjaznych dla inwestorów. Jest to m.in. kolejny etap
realizacji mojego hasła wyborczego: „Gmina Kosakowo przyjazna dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów”.
W dniach 10-21.01.br. odbyły się konsultacje z mieszkańcami Suchego Dworu w sprawie nadania tej osadzie charakteru
wsi. Uprawnionych do udziału w konsultacjach było 640 osób. Gminny Zespół ds. Konsultacji do udziału w konsultacjach
wytypował losowo 20% z nich, tj. 128 osób.
W czasie konsultacji wydano 109 kart (1 była nieważna). Na 108 ważnych kartach – wszyscy głosujący opowiedzieli się
na TAK.
W konsultacjach wzięło udział 16,9% uprawnionych, co oznacza, że były one ważne (minimum 10% dla ważności).

Gospodarka nieruchomościami
1.
2.
3.
4.

5.

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o przekazanie terenów stanowiących obrzeże lotniska na rzecz
Gminy Kosakowo.
Wszczęcie procedury podziału nieruchomości gminnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXV/76/04 z 09.12.2004r.
W sprawie dofinansowania budowy lokali socjalnych w miejscowości Pogórze Minister Infrastruktury poinformował nas,
że wniosek Wójta Gminy został warunkowo rekomendowany i w momencie zwiększenia środków Krajowego Banku
Gospodarczego pozyskamy dofinansowanie inwestycji.
W dniu 27 grudnia 2004 roku w Urzędzie Gminy Kosakowo przed notariuszem zostały zawarte akty notarialne:
a) bezprzetargowa sprzedaż działki zabudowanej boksem garażowym nr 1035/22 o pow. 21 m2 na rzecz użytkowania
wieczystego za cenę 1.562,80 zł.
b) bezprzetargowa sprzedaż działki zabudowanej boksem garażowym o oznaczeniu nr 1035/21 o pow. 21 m2 na rzecz
użytkownika wieczystego za cenę 1.523,80 zł.
c) sprzedaż w trybie negocjacji na rzecz Gdyńskich Pasaży Handlowych działki nr 108/9 o pow. 7419 m2 położonej w
miejscowości Pogórze za cenę 518.500,00 zł brutto.
d) sprzedaż w trybie negocjacji na rzecz osoby fizycznej działki nr 108/12 o pow. 1675 m2 położonej w miejscowości
Pogórze za cenę 151.280,00 zł brutto.
e) bezprzetargowa sprzedaż działki zabudowanej boksem garażowym o oznaczeniu nr 1035/38 o pow. 19 m2 na rzecz
użytkownika wieczystego za cenę 1.817, 80 zł brutto.
f) bezprzetargowa sprzedaż działki zabudowanej boksem garażowym o oznaczeniu nr 1035/26 o pow. 21 m2 na rzecz
użytkownika wieczystego o pow. 21 m2 na rzecz użytkownika wieczystego za cenę 1.744,60 zł brutto.
g) bezprzetargowa sprzedaż działki zabudowanej boksem garażowym o oznaczeniu nr 1035/31 o pow. 21 m2 na rzecz
użytkownika wieczystego za cenę 1.882, 50 zł.
h) umowa zamiany gruntu komunalnego – działki nr 137/7 – 80 m2 na grunt stanowiący własność osób fizycznych –
działki nr 133/16 – 19 m2 obręb Pogórze. Dopłata w wysokości 4.087,00 zł na rzecz gminy.
Nieodpłatne nabycie w trybie komunalizacji działek nr 17,22,24 o pow. ogólnej 2,09 ha położonych w obrębie Rewa.
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6.

Nabycie przez gminę prawa własności działki nr 25/5 o pow. 106 m2 obręb Pogórze zabudowanej obiektem
przepompowni ścieków.

7.

Zawarcie umów dzierżawy na stanowiska nr H,11,G w miejscowości Kosakowo przy cmentarzu komunalnym
a) 3 umowy na okres 1 m – ca za cenę 210 zł + VAT
b) 1 umowa na okres 2 dni za cenę 120 zł + VAT
8.
Zawarcie Umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Kosakowo a Dione Sp. z o.o. ul. Gniewska 7/1, 84 – 200 Wejherowo na
część działki nr 64/35 o pow. 618 m2 położoną w Kosakowie wraz ze sprzedażą zbiorników i dystrybutorów.

Zamówienia publiczne
1.

2.
3.
4.

Ogłoszono II przetarg nieograniczony na wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy
Kosakowo, przeznaczonych pod opłaty adiacenckie z tytułu budowy gminnej kanalizacji sanitarnej miejscowości Mosty i
Rewa, opłaty adiacenckie z tytułu podziałów geodezyjnych dokonywanych na wniosek właściciela działki, renty planistyczne,
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, wyceny szacunkowe pod sprzedaż gruntów, zamianę gruntów,
przejmowanie gruntów (ok. 1000 działek).
Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę ścieżki rowerowej, jako ochrona rezerwatu przyrody „Mechelińskie Łąki” przed
autopopresją. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rezerwatu przyrody na terenie plaży z
elementów nietrwale związanych z gruntem. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2005r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
„budowa ulicy Narcyzowej w Kosakowie” termin realizacji zamówienia: 04.04.2005r.
W trybie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych (zamówienie uzupełniające) zawarto umowę z firmą
OLTRANS z Mrzezina na budowę chodnika wzdłuż ulicy Jesionowej za cenę brutto: 21.307,71zł.

Spotkania i narady Wójta.
W miesiącu grudniu Wójt Gminy brał udział w licznych spotkaniach noworocznych i opłatkowych organizowanych przez Sołtysów
i Rady Sołeckie, zakłady pracy oraz Stowarzyszenia.
10.12.2004 – wręczenie nagród za udział w konkursie ogłoszonym przez Wójta, skierowanym do młodzieży szkolnej pn. „Co bym
zrobił gdybym był Wójtem?”
14.12.2004 – narada dotycząca budowy ulicy M. Dąbrowskiej w Suchym Dworze; udział w posiedzeniu Rady Metropolitarnej
27.12.2004 – podpisanie aktów notarialnych w spr. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy oraz
zamiany z osobą fizyczną
28.12.2004 – wyjazd do Rejonowego Zarządu Infrastruktury – rozmowa nt. przejęcia gruntu (cz. lotniska) dla Gminy Kosakowo
31.12.2004 – udział w imprezie pn. „Sylwester z Wójtem”
06.01.2005 – narada w sprawie ustalenia przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kosakowo
07.01.2005 – narada kierowników referatów na temat zadań Urzędu Gminy Kosakowo na rok 2005, następnie spotkanie z
pracownikami urzędu; udział w spotkaniu noworoczno – opłatkowym zorganizowanym przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
o/Dębogórze
08.01.2005 – spotkanie noworoczne we wsi Rewa
10.01.2005 – udział w Walnym Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”; spotkanie z prezesem
konsorcjum Banków Spóldzielczych
11.01.2005 – spotkanie z redaktorem programu TVP „Rodno zemia” nt. koncertu z okazji XV rocznicy istnienia programu oraz z
okazji promocji płyty Chóru Morzanie
12.01.2005 – konkurs kolęd z udziałem dzieci ze szkoły Podstawowej w Debogórzu
13.01.2005 – narada z kierownikami referatów i auditorami zewnętrznymi w sprawie Certyfikacji Urzędu ISO 9001 : 2000,
14.01.2005 – podsumowanie auditów ISO; udział w koncercie Chóru z Gimnazjum w Mostach, spotkanie opłatkowe w Dębogórzu
Wyb.
17.01.2005 - udział w uroczystości 95-lecia urodzin p. Rozalii Ejzak z Mechelinek; narada nt. zadań i planowanych uroczystości w
roku 2005 z udziałem OSP, udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej Suchego Dworu dot. bezpieczeństwa publicznego
18.01.2005 – spotkanie i dyskusja nad projektem miejscowego planu wsi Kosakowo, Dębogórze i Pierwoszyno
19.01.2005 – spotkanie z przedstawicielami TVP nt. budowy Teledomu we wsi Mechelinki
20 – 22.01.2005 – wyjazd wraz z dyrektorami szkół gminnych do Gminy Żerków w celu omówienia współpracy pomiędzy
szkołami w okresie letnim
23.01.2005 – udział w koncercie z okazji XV lecia telewizji „Rodno zemia” ,w tym chórów Morzanie oraz z Gimnazjum w Mostach
24.01.2005 – wyjazd do Gdańska wraz z Przewodniczącym Rady i Zastępcą Wójta na spotkanie z premierem RP Markiem Belką;
rozmowa z urbanistą p. J. Hryncewicz nt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mechelinki
25.01.2005 – udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej
26.01.2005 – spotkanie w wydziale urbanistyki Miasta Gdynia dot. przebiegu Hanzeatyckiej Trasy Rowerowej.

„Biuletyn” bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo
Redakcja : Krystyna Schmidt (red. naczelny),
Elwira Klein (sekr. redakcji)
Adres : 81 – 198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69 tel. 660-43-43, fax 660-43-01 e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl.
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