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Podobnie jak w roku ubiegłym, 
najwięcej głosów w plebiscycie 
Dziennika Bałtyckiego na 
najpopularniejszą postać roku 2004 
oddano na Wójta Gminy Kosakowo – 
Jerzego Włudzika. Zdobywając 528 
głosów okazał się bezkonkurencyjny. 
Na kolejnych miejscach znaleźli się 
jeszcze dwaj wójtowie pozostałych 
gmin naszego powiatu – Tadeusz 
Puszkarczuk oraz Henryk Doering. W 
ścisłej czołówce uplasowali się również 
poseł Kazimierz Plocke oraz burmistrz 
Władysławowa – Adam Drzeżdżon.  
 
1. Jerzy Włudzik 
wójt gminy Kosakowo 

528 
głosów 

2. Tadeusz Puszkarczuk 
wójt gminy Puck 

390 

3. Henryk Doering 
wójt gminy Krokowa 

316 

4. Kazimierz Plocke 
poseł z Kłanina 

303 

5. Adam Drzeżdżon 
burmistrz Władysławowa 

258 

6. Zygmunt Orzeł 
dyr. Urzędu Pracy w Pucku 

151 

7. Piotr Kohnke 
kickbokser z Helu  

149 

8. Jarosław Białk 
sekretarz stow. „Norda” 

81 

9. Ks. Jan Perszon 
proboszcz parafii w Pucku 

72 

10. Kazimierz Mielewczyk 
maratończyk MKS Wła-wo 

67 

11. Mieczysław Struk 
radny Sejmiku Woj. 

50 
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MINY KOSAKOWO 
, Mechelinki, Mosty,  Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór
u        egzemplarz bezpłatny       ISSN

 
, pogodnych i radosnych Świąt Wielkan

wiele miłości, ciepła i optymizmu 
życzą 

Przewodniczący oraz Radni  
Rady Gminy Kosakowo 

 

        
szystkim Mieszkańcom naszej Gminy 

zenia ciepłych, pełnych radosnej nadzi
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  
ędzonych w gronie przyjaciół i rodziny

życzy 
Wójt Gminy Kosakowo 

Jerzy Włudzik 

 
CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:20
DLA URZĘDU GMINY W KOSAKOW

ójta Gminy i kierownictwa Urzędu jest za
rganizacyjnych, technicznych i kadrowych, 
niały potrzeby i oczekiwania klientów Urzęd
ieszkańców gminy. 
ia uwieńczone zostały certyfikatem jakości 
dzynarodowej zatwierdzonej przez Euro
jny (CEN) – jako norma europejska. Certyf
n w Polsce. 
zobowiązuje nas do jak najlepszego traktowan
 o odpowiednich umiejętnościach praktycznych

, w pełni świadomych polityki jakości 
adania zgodnie z wymaganą normą. 
 funkcjonowaniem systemu zarządzania ja
 ds. jakości. Została nim Sekretarz Gminy K
towała Urząd do certyfikacji. Mówi, że spełniły 

urzędzie. Certyfikat jakości jest dla 
cym wszystkich pracowników Urzędu d
oziomu usług i ciągłego doskonalenia, gdyż nie
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RADA GMINY KOSAKOWO 
Jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. 
Działalność stanowiąca polega na rozstrzyganiu - w drodze podejmowania uchwał – spraw należących do jej właściwości. Należą do niej 
wszystkie sprawy pozostające we właściwości gminy, chyba że w drodze ustawy zostały zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.  
Są to sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, dotyczące ogółu mieszkańców. Uchwały Rady Gminy wykonuje Wójt Gminy, który składa 
Radzie sprawozdanie z ich wykonania. 
Dla charakterystyki zakresu kompetencji rady gminy istotne znaczenie ma wyróżnienie wyłącznej właściwości rady, tj. kompetencji, której 
rada nie może nikomu przekazać.  
Należą do niej takie kategorie spraw jak: 
stanowienie o organizacji i kierunkach działania gminy  (określanie statutów oraz planów przestrzennych i programów gospodarczych) 
uchwalanie budżetu gminy, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, decydowanie o współdziałaniu z innymi samorządami, 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu. 

Inicjatywę uchwałodawczą (czyli kompetencje do składania projektów uchwał) posiada Wójt Gminy, Komisje Rady, Kluby 
Radnych i każdy radny. Oprócz uchwał Rada może podejmować: postanowienia proceduralne, deklaracje, oświadczenia i apele. Rada 
obraduje na sesjach.  

Sesje mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Sesje zwyczajne odbywają się przeważnie 1 x w miesiącu zgodnie z planem pracy 
Rady. Sesje nadzwyczajne zwoływane są bez względu na plan pracy Rady na wniosek Wójta lub ¼ ustawowego składu Rady w ciągu 7 dni 
od dnia złożenia wniosku. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady, wybierany w głosowaniu tajnym spośród radnych. Sesje 
Rady Gminy są jawne, co oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.  
Sesja odbywa się w zasadzie na 1 posiedzeniu. O przerwaniu sesji można postanowić w szczególności ze względu na:  

- niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia 
- potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów  
- upływu 8 godzin trwania sesji 
- inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw. 

Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „otwieram sesję Rady Gminy w Kosakowie”. Po otwarciu 
sesji Przewodniczący stwierdza prawomocność sesji. W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców Rada liczy 15 radnych. Sesja jest 
prawomocna jeżeli uczestniczy w niej co najmniej połowa jej ustawowego składu. 
Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu w głosowaniu jawnym, 
chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.  
Działalność kontrolna polega na kontroli działań Wójta Gminy, jednostek organizacyjnych gminy (Urząd Gminy, szkoły, GOPS) oraz 
jednostek pomocniczych gminy (sołectwa). Realizowana jest poprzez obligatoryjnie powoływaną Komisją Rewizyjną. Działalność 
kontrolna wykonywana jest również poprzez rozpatrywanie sprawozdań z działalności wójta, inspekcje, kontrole oraz poprzez interpelacje 
i zapytania radnych.  
Nadzór nad gminą  
Nadzór nad gminą sprawuje wojewoda, a w zakresie spraw budżetowych regionalna izba obrachunkowa. Nadzór jest prowadzony z p-ktu 
widzenia legalności działania gminy tj. zgodności z prawem.  Środkiem nadzoru jest obowiązek przedkładania przez Wójta Gminy do 
wglądu władz nadzorczych uchwał rady gminy.  
Organ nadzoru władny jest stwierdzić nieważność uchwały jedynie w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od daty doręczenia uchwały. Po 
upływie tego terminu traci to uprawnienie. Można jedynie zaskarżyć taką uchwałę do sądu administracyjnego. Postępowanie w tym 
przypadku nie jest jednak wolne od opłat sądowych. W sytuacji, gdy sąd uzna zaskarżoną uchwałę za zgodną z prawem – koszty będzie 
ponosił skarżący.  Skargę do sądu można złożyć dopiero po bezskutecznym wezwaniu organu gminy do usunięcia naruszenia, które wg 
skarżącego miało miejsce.  
Organizacja wewnętrzna rady gminy 
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu. Radny obowiązany jest brać udział w pracach rady gminy i jej Komisji oraz 
innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Kadencja Rady trwa 4 lata. 
Organizowanie prac rady oraz prowadzenie obrad rady należy do przewodniczącego, wybieranego w głosowaniu tajnym. Jest nim Adam 
Miklaszewicz, radny z Kosakowa. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania  swoich zadań wiceprzewodniczącego. Na tę 
funkcję Rada Gminy wybrała Ireneusza Bobera, radnego z Mechelinek. 
Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Gminy powołuje ze swego grona stałe i doraźne Komisje określając ich skład osobowy i 
zakres działania. W tut. Radzie są to: 

- Komisja Budżetowo Gospodarcza 
- Komisja Samorządu Terytorialnego 
- Komisja Ekologii i Rolnictwa  
- Komisja Turystyki, Rekreacji i Sportu 
- Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 

W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący ich członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski, bez 
prawa udziału w głosowaniu.  
Działalność Rady Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania obejmuje w 
szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji,wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do 
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń rady gminy i jej komisji. 
Ustrój gminy oraz tryb pracy Rady reguluje Statut Gminy Kosakowo uchwalony w dn. 10 października 2002r. Uchwałą Nr LXIX/75/2002 
(ogłoszony w Dzienniku Urzędowym woj. Pomorskiego Nr 40 z dn. 17 marca 2003r., pod poz. 561). 
Postanowienia ogólne statutu: Gmina Kosakowo obejmuje obszar 5013 ha z 10 sołectwami: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Pierwoszyno, 
Mechelinki, Rewa, Kazimierz, Pogórze, Suchy Dwór, Dębogórze Wybudowanie.  
Herbem Gminy jest kotwica z żółtym kłosem, oznaczającym rolniczy charakter gminy (użycie herbu wymaga zgody Rady Gminy).  
Gmina posiada sztandar. Awers stanowi godło Rzeczypospolitej Polskiej (wizerunek orła białego w złotej/ żółtej koronie na czerwonym 
tle. Na rewersie o białym tle na środku znajduje się herb gminy, a nad nim napis „GMINA KOSAKOWO”.  
Poczet sztandarowy stanowią przede wszystkim wyznaczeni radni lub pracownicy samorządowi. 

 2
Biuro Rady Gminy czynne jest w godzinach pracy urzędu, Przewodniczący Rady przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 15.00-16.00. 
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CERTYFIKAT JAKOŚCI DLA URZĘDU GMINY KOSAKOWO 
Dla unowocześnienia Urzędu Gminy podjęliśmy następujące działania: 
- uporządkowaliśmy plac przed Urzędem: wybudowano parkingi, 

postawiono ławki, kwietniki, wykonano wjazd dla osób niepełnosprawnych, 
poprawiono elewację budynku 

- rozbudowaliśmy Urząd: celem usprawnienia obsługi utworzono Biuro 
Obsługi Interesanta, przeniesiono na parter biura, do których uczęszcza 
najwięcej interesantów (dla ułatwienia załatwiania spraw, w szczególności 
przez osoby starsze i niepełnosprawne), przeniesiono do budynku Urzędu 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

- wydłużyliśmy czas pracy Urzędu w czwartki do godz. 1645, aby umożliwić 
załatwianie spraw osobom pracującym 

- zakupiliśmy nowoczesny sprzęt: centralę telefoniczną, komputery, 
oprogramowania, drukarki laserowe, kserokopiarki, posiadamy łącze 
internetowe, stronę www oraz Biuletyn Informacji Publicznej 

- zidentyfikowaliśmy potrzeby zarządzania mające znaczenie dla realizacji 
usług związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej oraz określiliśmy politykę jakości. W maju 2004 roku 
wdrożono system zarządzania jakością 

- istotne dla mieszkańców wiadomości i ogłoszenia dot. pracy Rady i Wójta 
Gminy przekazywane są za pomocą Biuletynu, który ukazuje się raz w 
miesiącu w nakładzie 1850 egzemplarzy i kolportowany jest we wszystkich 
wsiach gminy 

- ustanowiliśmy przejrzystość w dokonywaniu zamówień – na tablicy ogłosz
zamiarze dokonania każdego wydatku powyżej 1000zł (co tydzień od poniedziałk
wydatki powyżej 6.000 EURO dokonywane są w trybie ustawy Prawo Zamówień

- oceniamy stopień zadowolenia klienta, w tym celu opracowaliśmy anonimow
grudniu. Wnioski z ankiet uwzględnianie są w procesie stałego doskonalenie prac

- przystąpiliśmy do konkursu „Gmina FAIR PLAY” w celu przyciągnięcia inw
wzajemnego porozumienia, dotrzymywać podjętych zobowiązań, charakteryzo
etycznym pracowników gminy. Opracowujemy ofertę inwestycyjną gminy. 

- przystąpiliśmy do przedsięwzięcia o nazwie „Wszechnica Informacyjna Pow
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wdroż
2007 zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego
elektroniczną archiwizację dokumentów, świadczenia elektronicznych us
elektronicznego, modernizację infrastruktury informatycznej, stworzenie bezpiecz

- dla dalszej poprawy warunków przyjmowania interesantów zostanie przeprowad
VIII bieżącego roku. 

 
POLITYKA JAKOŚCI 

Misją Urzędu jest realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy i innych klien
wyższym poziomie. 
Nasze hasło: 
   „Urząd Gminy Kosakowo przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystó
 
Polityka jakości Urzędu wspierająca przyjętą misję 
Urząd Gminy w Kosakowie pełni służbę publiczną, zapewniając wykonywanie
sprawowanych przez niego funkcji. Działa na podstawie przepisów prawa. Głó
obsługi klientów oraz procesów w Urzędzie. Stawiając na jakość badamy stopień
pomocne w ciągłym doskonaleniu i motywacji do utrzymania wysokiego poziomu u
Cele te zamierzamy osiągnąć przez : 
1) Poprawę jakości obsługi , w szczególności : 
- terminowe załatwianie spraw, sprawną i szybką obsługę; 
- nawiązywanie relacji z klientem na zasadach partnerskich z zachowaniem służeb
- tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu 
2)  Poprawę jakości zarządzania, poprzez: 
- poprawę jakości rozwiązań organizacyjnych; 
- zapewnienie sprawnego przepływu informacji; 
- wprowadzenie skutecznego mechanizmu kontroli oraz samokontroli - do wszystk
 tj. „planuj – wykonaj – sprawdź – działaj” 
- utrzymanie dobrej atmosfery w pracy oraz satysfakcji pracowników 
3)  Zasięganie opinii społeczności lokalnej przy opracowywaniu programów i plan
4)  Tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi atrakcyjności turystycznej i i
 
Realizowana polityka zobowiązuje cały personel Urzędu do zaangażowania w sprawy ja
W kontaktach z interesantami stosujemy reguły: 
- „cieszy mnie, że mogę komuś pomóc”, 
- „im lepsza jakość usług, jakie świadczę, tym lepiej się czuję”, 
- upewniamy się, czy interesant zrozumiał i będzie pamiętał przekazaną informacj
- rozpoznajemy i zaspokajamy potrzeby klienta (chce być dobrze zrozumiany, chce
- grono zadowolonych klientów stanowi najlepszą wizytówkę Urzędu 
eń przed Urzędem wywieszana jest informacja o 
u godz. 10.00 do piątku godz. 10.00) 
 Publicznych  
e ankiety. Badania przeprowadza się w czerwcu i 
y w Urzędzie 
estorów. Chcemy rozwiązywać problemy na drodze 
wać się praworządnością i wysokim poziomem 

iatu Puckiego e- Norda, współfinansowanego ze 
enia w urzędach powiatu puckiego w latach 2005 – 
 elektroniczny obieg i wymianę dokumentów, 
ług dla ludności z wykorzystaniem podpisu 
nego systemu transmisji danych 
zony remont starej części Urzędu w okresie VII i 

tów  Urzędu poprzez świadczenie usług na coraz 

w” 

 przez  Wójta Gminy zadań wynikających ze 
wny cel naszych działań to stałe usprawnianie 
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ich procesów stosujemy metodę PDCA 

ów rozwojowych. 
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kości. 

ę, 
 być życzliwie przyjęty, chce czuć się wygodnie), 



Biblioteka Publiczna 
Gminy Kosakowo w nowej siedzibie 

Od 1 marca br. Biblioteka mieści się w wyremontowanych 
pomieszczeniach po Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Kosakowie (tuż za pocztą), a za kilka miesięcy powiększy się o 
czytelnię z 3 komputerami. 
Adres Biblioteki: Kosakowo, ul. Żeromskiego 53a, tel.: 679 17 
08. 
Dyrektor Biblioteki informuje, że do zbiorów włączyła wiele 
wydawnictw, w tym np. z literatury pięknej „Kod Leonarda da 
Vinci”. Uzupełniono braki w niektórych lekturach 
obowiązkowych: „Chłopcy z Placu Broni”, „Karolcia”, „Mały 
Lord”.  
Z myślą o młodzieży zakupiono między innymi albumy 
ukazujące piękno przyrody polskiej i zabytki kultury. 
Z literatury fachowej zakupiono poradniki umożliwiające 
własnoręczne przeprowadzenie remontu mieszkania, czy domu. 
Zapraszamy czytelników, zarówno zapisanych, jak i nowych. 
Mamy nadzieję, że nowa lokalizacja Biblioteki, do której jest 
łatwiejszy dojazd przyczyni się do zwiększenia czytelnictwa. 
Zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież, ale również i 
dorosłych. 
 
Godziny otwarcia Biblioteki: 
środa  8.45 – 15.45 
w pn, wt, czw, piątki 10.45 – 17.45.  
 

ZARZĄD GŁÓWNY ZRZESZENIA KASZUBSKO 
POMORSKIEGO INFROMUJE... 

Lubotny Dresze, Szanowni Państwo, 
Mamy przyjemność powiadomić, że w tym roku po raz trzeci 
już w historii, z naszej inicjatywy przeprowadzona zostanie 
Pielgrzymka Kaszubów do Ziemi Świętej w piątą rocznicę 
odsłonięcia i poświęcenia tablicy z tekstem Modlitwy Pańskiej 
w języku kaszubskim. Pielgrzymka rozpocznie się 27.09 br. w 
Gdańsku, skąd wystartuje i powróci specjalnie 
wyczarterowany samolot. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Z uwagi na czarter 
samolotu i wniesienie stosownych opłat zapisy przyjmowane 
są tylko do 30 marca br. Program wraz z kartą zgłoszenia i 
warunkami uczestnictwa dostępny jest na stronie internetowej 
www.kaszubi.pl

Me trzimóme z Boga 
PODZIĘKOWANIA 

Uczniowie, Rada Rodziców oraz Nauczyciele Gimnazjum w Mostach 
pragną bardzo serdecznie podziękować sponsorom III Turnieju Wiedzy i 
Sprawności Gimnazjada 2005 Prezesowi Spółki Akcyjnej CADENA 
Panu Wojciechowi Gawdzik, Właścicielce sklepu „ Krystel ” Pani 
Krystynie Roszkowskiej. 
Radni przydzielili  1000zł w budżecie gminy na organizację Gimnazjady 

 
Ludzi osądza się po uczynkach wobec bliźnich , 

dzięki Państwu radość w sercach naszych uczniów zagościła ponownie. 
*************************************************** 

Uczniowie i Nauczyciele Gimnazjum w Mostach pragną bardzo 
serdecznie podziękować przedstawicielom Rady Rodziców za pomoc 
przy organizacji III Turnieju Wiedzy i sprawności Gimnazjada 2005 
Pani Mirandzie Kunkol, Państwu Katarzynie i Ireneuszowi Bober. 

               
ZMIANA SIEDZIBY PINB 

Jak nas informuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Pucku, z dniem 1 lutego br. Inspektorat został 
przeniesiony do budynku przy ul. 1 Maja 16 w Pucku. 
Godziny przyjęć:   pon.: 900 - 1100, wt.: 1000 - 1400, czw.: 900 - 
1100. Telefon: 673 42 13 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Kosakowo, informuje że w następnym biuletynie 
ukaże się informacja o „wystawkach - odpady 
wielkogabarytowe” na terenie gminy Kosakowo.  
 

INFORMACJA O ZASADACH PRZYSTĄPIENIA 
 DO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 
 
Przepisy art. 54, 55, 57 ust. 1i 7, art. 59 f oraz art. 93 ust. 7 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami) określają zasady 
przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych, na 
których wzniesienie wymagane jest pozwolenia na budowę. 
Ww. przepisy mówią, że:  
- Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić 

po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu 
budowy, jeżeli organ ten (Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Pucku) w terminie 21 dni nie zgłosi 
sprzeciwu. 

- Gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej w 
pozwoleniu na budowę nałożył obowiązek uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie (np. budynek usługowy), do 
użytkowania można przystąpić dopiero po uzyskaniu 
takiego pozwolenia. 

- Można też przystąpić do użytkowania części obiektu (gdy 
nie zakończono wszystkich robót budowlanych) - lecz 
dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
zgłoszonej części budynku. 

- W okolicznościach, kiedy budynek został wykonany z 
odstępstwami od zatwierdzonego projektu, do 
użytkowania można przystąpić dopiero po uzyskaniu 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

- W przypadku stwierdzenia użytkowania z naruszeniem 
przepisów prawa, właściwy organ wymierza karę 
grzywny z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu 
budowlanego (art. 93 ust.7 ustawy Prawo Budowlane).  

Kara za nielegalne użytkowanie: 
- domu jednorodzinnego wynosi ok. 10 tys. zł 
- garażu ok. 5tys. zł 
- budynku gospodarczego, rekreacyjnego, inwentarsko-

składowego – ok. 5tys. zł 
 

KATALOG FIRM 
 
Na stronie internetowej gminy (www.kosakowo.pl) tworzymy 
katalog firm, działających na naszym terenie, w którym można 
zamieszczać ogólne informacje dot. prowadzonej działalności, 
tzn. nazwę firmy, krótką notkę nt. przedmiotu działalności, dane 
adresowe, telefoniczne, e-mail, witrynę www oraz logo. 
Informacje można przesyłać na e-mail: webadmin@kosakowo 
lub poprzez Biuro Obsługi Interesanta w tut. Urzędzie Gminy. 
Zapraszamy do skorzystania z szansy, jaką daje internet! 
************************************************** 

POMORSKA PRACOWNIA BADAŃ 
SPOŁECZNYCH - GDAŃSK 

Od 20 marca 2005 roku Studio Reklamy i Promocji – Pomorska 
Pracownia Badań Społecznych z Gdańska na zlecenie Wójta Gminy 
Kosakowo przeprowadzać będzie na terenie gminy Kosakowo badania 
opinii publicznej dotyczące zachowań, postaw oraz postrzegania 
otaczającej rzeczywistości przez młodzież, a także uczestnictwa i opinii 
na temat inwestycji na terenie gminy Kosakowo. 
Badania będą miały charakter w pełni anonimowy, przeprowadzać je 
będą ankieterzy SriP-PPBS. 
Ankieterzy będą dysponować identyfikatorami firmy, z nazwiskiem, 
adresem i telefonem firmy, a także specjalnym listem zawierającym cel, 
zakres badań oraz nazwisko ankietera, podpisany przez realizującą 
badanie pracownię oraz Wójta Gminy Kosakowo. 
O udzielenie odpowiedzi poproszonych zostanie około 300 osób 
dobranych metodą kwotowo – losową, tzn. proporcjonalnie do ogólnej 
ilości mieszkańców w gminie ze względu na wiek, płeć i wykształcenie 
– dobieranych co 20 osobę. 
Celem badań jest uzyskanie odpowiedzi na tematy dotyczące problemów 
społeczno-ekonomicznych gminy Kosakowo, postrzegania jej rozwoju 
oraz priorytetów inwestycyjnych. 
W razie wątpliwości możliwy jest kontakt z osobą z Urzędu Gminy 
odpowiedzialną za badania  - p. Jolantą Mojsiejuk, pod nr tel. 660-43-45 
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UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KOSAKOWO 
 
Wójt Gminy w Kosakowie  informuje wszystkich mieszkańców, 
iż tradycyjnie ogłaszamy w roku bieżącym  12 edycję konkursu 
„ Piękna wieś”.Organizatorem konkursu jest : 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. 
Konkurs przyczynia się do poprawy estetyki zagród wiejskich i 
wsi oraz działań na rzecz poprawy wizerunku wsi oraz ochrony 
środowiska. 
Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach: 
a/   zagroda rolnicza  ,      b/  zagroda nierolnicza ,      c/  wieś. 
Konkurs przeprowadzony jest w 3 etapach : 
 gminnym,powiatowym i wojewódzkim 
Do konkursu można zgłaszać zagrody rolnicze i 
nierolnicze,wsie z wyłączeniem 
laureatów I miejsc zdobytych w poprzednich edycjach . 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji 
udziału. 
W konkursie oceniać będą komisje : 
• na szczeblu gminnym,komisję powołuje wójt 

gminy.Komisja dokona oceny zagród i wsi w terminie do 
30 czerwca 2005r. , zgłaszając laureatów I miejsc  w każdej 
kategorii do eliminacji powiatowych, 

 * na szczeblu powiatowym,komisję powołuje starosta 
powiatu. Komisja dokona oceny w terminie do 31 lipca i 
zgłosi laureatów I miejsc w każdej kategorii do eliminacji 
wojewódzkich, 

• na szczeblu wojewódzkim komisję powołuje organizator. 
Ocena zgłoszonych zagród i wsi oraz wojewódzkie 
podsumowanie konkursu odbędą się do końca września 
2005r. 

 
Deklaracje zgłoszenia udziału w konkursie „Piękna wieś 
2005”  
można odbierać u sołtysów  wsi  oraz w tut.Urzędzie Gminy  
w pokoju nr 2 lub w Biurze Obsługi Interesanta. 
Termin składania deklaracji upływa dnia 30 kwietnia 2005r. 
Nagrody dla laureatów I miejsc w każdej kategorii  oraz  
wyróżnienia zostaną wręczone podczas Dożynek Gminnych  
w miesiącu wrześniu br. 
 

KĄCIK „EKOLOGICZNIE POPROSZĘ” 
Woda – Polska jest jednym z najuboższych w wodę 
krajem Europy. To zobowiązuje. Straty wynikające tylko 
z mycia zębów pod bieżącą wodą mogą osiągać w Polsce 
rocznie 132 mld litrów (47 tys. basenów olimpijskich!!!). 
Nie myjmy samochodów nad rzekami czy nad jeziorami! 
Transport i podróże – jeśli musimy gdzieś jechać, 
używajmy raczej komunikacji zbiorowej – jeden autobus, 
a zwłaszcza tramwaj, jest mniej uciążliwy dla środowiska 
niż 40 samochodów osobowych! Jak się da to poruszajmy 
się pieszo  lub rowerem, tak jest i najzdrowiej i 
ekologicznie! Podróżując zawsze zabierajmy po sobie 
swoje śmieci, nie zostawiajmy dzikich wysypisk! 

             
STYPENDIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
Uprzejmie informujemy, wszystkie osoby , które złożyły wnioski o 
stypendium szkolne o charakterze socjalnym , że wnioski zostaną 
rozpatrzone przez komisję stypendialną po uchwaleniu 
regulaminu udzielania pomocy materialnej (ustawowy obowiązek 
upływa 31 marca br.). 
Środki pieniężne na stypendia szkolne mają być przekazane 
przez ministerstwo do gmin w terminie - do końca kwietnia. O 
przyznaniu stypendium szkolnego o charakterze socjalnym , jego 
wysokości , wszyscy zostaną poinformowani pisemnie po 
otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na ten cel. 
 

 
KONSULTACJE SPOŁECZNE 

w sprawie projektowanego statutu sołectwa 
 
Informowaliśmy już, że zebrania wiejskie w sprawie konsultacji 
dotyczących projektowanego nowego statutu sołectwa, które odbyły się 
na przełomie października i listopada ubiegłego roku muszą zostać 
powtórzone, ze względu na niską frekwencję. Wymagane było minimum 
10% quorum (w zebraniach wiejskich powinno było uczestniczyć co 
najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania). 
Jedynie w Kazimierzu i Mechelinkach Zebrania były ważne. W 
pozostałych sołectwach frekwencja była niższa i zebrania muszą się 
odbyć ponownie. 
Podajemy poniżej harmonogram zebrań wiejskich, w czasie których 
odbędą się konsultacje w sprawie projektowanego statutu sołectwa: 
 

Sołectwa Data i godzina 
zebrania Miejsce zebrania 

Dębogórze Wyb. 20.04.05 godz. 1800 Sala PEWiK 
Suchy Dwór 21.04.05 godz. 1900 Szkoła Pogórze  
Mosty 22.04.05 godz. 1800 Szkoła Mosty 
Pierwoszyno 25.04.05 godz. 1800 Szkoła Mosty 
Pogórze 26.04.05 godz. 1800 Szkoła Pogórze 
Kosakowo 27.04.05 godz. 1800 Urząd Gminy 
Rewa 28.04.05 godz. 1800 Przedszkole Rewa 
Dębogórze 29.04.05 godz. 1800 Dom Kaszubski 

 
Rada Gminy Kosakowo na sesji w dniu 09.12.2004r. postanowiła 
zmienić zasady konsultacji, w których nie narzuca sie poziomu 
minimalnej frekwencji. Warunkiem do prawidłowego przeprowadzenia 
konsultacji jest odpowiednie o nich nagłośnienie, by informacja ta 
dotarła do jak największej liczby mieszkańców. Frekwencja będzie 
zależała od zainteresowania mieszkańców. Niezależnie od tego ile osób 
przyjdzie, zebranie się odbędzie. Jednakże bardzo Państwa zachęcamy 
do udziału w konsultacjach, gdyż statut sołectwa jest „mini konstytucją” 
sołectwa i bardzo ważnym aktem prawa miejscowego.  
Dotychczasowe statuty sołectw uchwalono w 1991r. Od tego czasu 
wielokrotnie zmieniała się ustawa o samorządzie gminnym, a wraz z nią 
przeżyły się niektóre zapisy statutów sołectw, co należało 
uporządkować. 
 
Ponadto proponuje się zmiany niektórych rozwiązań np.: 
- zarządzanie majątkiem sołeckim 
zasady korzystania z przekazanego sołectwu mienia gminnego 
ustalałoby Zebranie Wiejskie. Oddanie w najem lub dzierżawę lokali, 
obiektów i terenów mogłoby nastąpić za zgodą Rady Gminy lub (do 3 
lat) Wójta Gminy. Część wpływów z tego tytułu pozostałaby do 
dyspozycji sołectwa. 
- gospodarka finansowa 
plan finansowo-rzeczowy sołectwa po zaopiniowaniu przez Wójta 
uchwalałoby Zebranie Wiejskie czyli, mieszkańcy decydowaliby na co 
zostaną wydane środki pieniężne przyznane sołectwu. 
Statut określałby, na jakie cele można te środki przeznaczyć, a wybór 
celu należałby do mieszkańców. 
- zmiana trybu wyboru sołtysa 
proponuje się, by sołtys – tak jak Wójt – był wybierany w wyborach 
bezpośrednich, które przeprowadziłyby Sołeckie Komisje Wyborcze. 
Kandydować na sołtysa mógłby mieszkaniec sołectwa posiadający 
zameldowanie na pobyt stały oraz czynne prawo wyborcze. Zgłoszenie 
kandydata na sołtysa musiałoby być poparte 15 podpisami mieszkańców 
danego sołectwa, uprawnionych do głosowania. Głosowanie 
odbywałoby się w lokalu wyborczym utworzonym w każdej wsi, poprzez 
wrzucenie kartki do urny przed komisją wyborczą. Odwołać sołtysa 
można by było wyłącznie w referendum sołeckim. Jest to rozwiązanie, 
które wzmocniłoby pozycję sołtysa, organu wykonawczego sołectwa, a 
przede wszystkim umożliwiłoby większej liczbie mieszkańców sołectwa 
wzięcie udziału w wyborach. Z doświadczenia wiemy, ze na Zebranae 
Wiejskie przychodzi zazwyczaj niewielka grupa osób. Proponowany tryb 
wyboru sołtysa obowiązywały od nowej kadencji. Członkowie Rady 
Sołeckiej, tak jak dotychczas, byliby wybierani poprzez Zebranie 
Wiejskie. 
Wyniki konsultacji będą analizowane przez Radę Gminy przed 
podjęciem przez nią uchwały w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw 
Informujemy, że projekt statutu sołectwa został wywieszony do wglądu 
na parterze Urzędu Gminy oraz znajduje się w internecie na stronie 
www.kosakowo.pl. 
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ABC KONSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Kto może należeć do Unii Europejskiej? Na jakich zasadach 
funkcjonuje UNIA Europejska? Przy pomocy jakich instytucji i 
organów funkcjonuje Unia Europejska? 
Do Unii Europejskiej może przystąpić każde państwo 
europejskie, które zobowiąże się do przestrzegania wspólnych 
wartości państw należących do Unii, czyli: tolerancji, 
sprawiedliwości, solidarności, równości kobiet i mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, czyli równego traktowania. 
Jeżeli którekolwiek z państw członkowskich narusza 
podstawowe wartości Unii, może zostać pozbawione niektórych 
praw, przysługujących mu w ramach członkostwa w Unii. 
Każde państwo członkowskie może podjąć decyzję o 
wystąpieniu z unii. 
Konstytucja i prawo tworzone przez kompetentne instytucje 
Unii Europejskiej mają pierwszeństwo przed prawem państw 
członkowskich. 
Unia działa w granicach uprawnień przyznanych jej przez 
państwa członkowskie w Konstytucji. Podejmuje działania tylko 
wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim zamierzone cele nie 
mogą być samodzielnie osiągnięte przez państwa członkowskie. 
Państwa członkowskie dopasowują swe polityki gospodarcze do 
regulacji unijnych. W niektórych dziedzinach, takich jak: unia 
celna, polityka konkurencji w ramach rynku wewnętrznego, 
polityka pieniężna w odniesieniu do państw, w których 
funkcjonuje euro, zachowanie morskich zasobów biologicznych 
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa oraz w dziedzinie 
polityki handlowej, jedynie Unia Europejska jest upoważniona 
do podejmowania działań. Również tylko Unia Europejska może 
zawierać umowy międzynarodowe, jeśli ich zawarcie 
przewiduje ustawa lub jest to niezbędne do wykonywania zadań 
wewnętrznych Unii. 
Państwa członkowskie popierają politykę zagraniczną i 
bezpieczeństwa Unii, powstrzymując się od działań, które 
byłyby sprzeczne z jej interesami. 
Unia Europejska funkcjonuje przy pomocy instytucji i organów, 
które podejmują decyzje i wykonują określone zadania. 
Podstawowe instytucje Unii Europejskiej, działające według 
uprawnień przyznanych im przez Konstytucję, to: 

- Parlament Europejski; 
- Rada Europejska; 
- Rada Ministrów; 
- Komisja Europejska; 
- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Pozostałe instytucje: 
- Europejski Bank Centralny; 
- Trybunał Obrachunkowy; 
- Europejski Bank Inwestycyjny. 

Organy doradcze: 
- Komitet Ekonomiczno - Społeczny; 
- Komitet Regionów. 

Każda z tych instytucji jest zobowiązana działać zgodnie z 
Konstytucją. 

INFORMACJA GOSPODARCZA DLA MAŁYCH I 
ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MPS) 

Co to jest Euro Info Centre? 
Euro Info Centre (EIC), to europejska sieć ośrodków 
informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Została 
uruchomiona przez Komisję Europejską w 1987 roku. Obecnie 
funkcjonuje 258 ośrodków Euro Info w 37 krajach. Działają w 
Unii Europejskiej i na obszarze basenu Morza Śródziemnego. W 
Europie Środkowej i Wschodniej jest 50 ośrodków, w tym 12 w 
Polsce. 
EIC są zazwyczaj tworzone przy izbach przemysłowo-
handlowych, fundacjach i agencjach rozwoju przedsiębiorczości 
oraz innych organizacjach biznesowych, które wykazały 
zainteresowanie współfinansowaniem działalności EIC i w 
drodze konkursu zostały zatwierdzone przez Komisję 
Europejską. 

Euro Info Centre jest równocześnie istotnym źródłem informacji 
dla Komisji Europejskiej o potrzebach MPS w Europie, ich 
kondycji finansowej, o stopniu ich zadowolenia z polityki 
realizowanej wobec tego sektora i oferowanej mu pomocy, o 
stopniu ich zaangażowania w unijne programy, a także o 
postulatach wysuwanych przez przedsiębiorców. Z tego względu 
sieć EIC postrzegana jest jako pośrednik w relacjach między 
Komisją Europejską, a sektorem małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
Jak działa Euro Info Centre w Polsce? 
Podstawowym celem polskich EIC jest przygotowanie małych i 
średnich przedsiębiorstw w naszym kraju do integracji ze 
strukturami europejskimi i ułatwienie im dostępu do rynku UE. 
Sieć EIC w Polsce oferuje: 
- informacje o prawie europejskim, normach technicznych 

oraz zmianach w prawie polskim wynikających z 
przystosowania do przepisów unijnych, 

- dane o gospodarkach krajów UE, 
- porady dotyczące sposobów rozwijania działalności 

eksportowej, 
- kontakty z firmami UE zainteresowanymi współpracą, 
- informacje o programach europejskich dostępnych dla 

przedsiębiorstw, 
- udział w organizowanych przez EIC szkoleniach, 

seminariach, targach, misjach handlowych, 
wideokonferencjach, 

- informacje o programach pomocy MPS, 
- publikacje z dziedziny prawa europejskiego, informatory 

gospodarcze, biuletyn informacyjny. 
EIC pomaga również polskim małym i średnim 
przedsiębiorstwom w znalezieniu partnerów, przygotowując je 
do udziału w targach i spotkaniach gospodarczych. W tym celu 
umawia  spotkania, organizuje seminaria dotyczące danego 
rynku oraz opracowuje materiały informacyjne. 
Od czterech lat sieć EIC wydaje co miesiac biuletyn Euro Info 
Centre. Ważnym źródłem informacji o bieżącej ofercie Euro 
Info Centre, umożliwiającym dostęp do wszystkich publikacji i 
opracowań, a także biuletynu jest strona internetowa: 
www.euroinfo.org.pl
Podajemy wykaz ośrodków informacyjnych dla małych i 
średnich przedsiębiorstw w Gdyni i Gdańsku: 
- Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ośrodek pełni również 

funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej oraz Punktu 
Refundacji Szkoleń) 
ul. Piwna 36/39, 80 - 831 Gdańsk 
tel. (58) 323 31 10, fax: (58) 301 13 41 
e-mail: sekretariat@arpg.gda.pl

- Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” 
Oddział Terenowy w Gdańsku 
ul. Matejki 6, 80 – 232 Gdańsk 
tel. (58) 347 03 45, fax: (58) 347 03 44 
e-mail: malgm@cig.org.pl

- Fundacja Gospodarcza 
ul. Olimpijska 2, 81- 538 Gdynia 
tel. (58) 622 20 52, fax: (58) 622 59 85 
e-mail: fungos@fungo.com.pl

W województwie pomorskim takie ośrodki znajdują się jeszcze 
w Kartuzach, Kwidzynie, Lęborku, Słupsku, Starogardzie 
Gdańskim, Tczewie i Dzierzgoniu. 

POWIATOWY URZĄD PRACY W PUCKU 
INFORMUJE: 

Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków: 
 

Miejsce 
składania 

oświadczeń 

 
Składanie 

oświadczeń 

 
Wypłata 
świadczeń 

 
Miejsce wypłaty 

 
Urząd Gminy 

Kosakowo 
Biuro Obsługi 

Interesanta 

 
 

01.04.2005 

 
 
 14..04.2005 

Bank Rumia 
Spółdzielczy 

O/Kosakowo ul. 
Żeromskiego 67 
godz.: 800 - 1700

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

W 1986 ROKU 
 

 
1. W dniach 6-8 kwietnia 2005r od godziny 800 do 1400 w 

POMIESZCZENIACH HARCERSKIEGO OŚRODKA 
MORSKIEGO W PUCKU PRZY UL. ŻEGLARZY 1  zostanie 
przeprowadzony pobór zameldowanych na terenie gminy 
Kosakowo na stałe lub na pobyt czasowy trwający ponad dwa 
miesiące. 

2. Obowiązkowi zgłoszenia się podlegają mężczyźni urodzeni w 
1986 r., a także urodzeni w latach 1981-1985 którzy 
dotychczas niedopełnili obowiązku zgłoszenia się do poboru. 

3. Wzywa się także urodzonych w latach 1977- 1985 którzy złożyli 
wnioski o odroczeniu służby wojskowej ze względu na 
sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub 
złożyli wnioski o skierowanie do służby zastępczej. 

4. do poboru wzywa się również mężczyzn którzy ukończyli 17 lat 
i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby 
wojskowej  

5. do wstawienia się przed komisja lekarska wzywa się 
urodzonych w latach 1977-1985 uznanych ze względu na stan 
zdrowia  za czasowo niezdolnych do odbycia służby wojskowej, 
jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem poboru 

6. poborowych, którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie 
zdolności do odbycia służby wojskowej  

7. wzywa się także kobiety urodzone w latach 1981-1987 które w 
roku szkolnym 2004/2005 kończą naukę w szkołach średnich 
pomaturalnych lub policealnych medycznych  

8. Zgłaszający się na Komisje Lekarska i wojskowa poborowy 
obowiązany jest przedstawić organowi przeprowadzającemu 
pobór dowód osobisty, posiadane dokumenty lekarskie 
dotyczące stanu zdrowia  

9. dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki  
aktualna fotografie 3x4 cm bez nakrycia głowy, potwierdzenie 
zgłoszenia się do rejestracji, osoby zgłaszające się po raz 
kolejny dowód osobisty i książeczkę wojskowa. 

10 Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie,  
osobiście lub za pośrednictwem innej osoby Urząd Gminy w 
Kosakowie o przeszkodzie uniemożliwiającej zgłoszenie się do 
poboru oraz przedstawić dokumentu usprawiedliwiające 
niemożność wstawiennictwa  

11. Zawiadomienia należy przedłożyć nie później niż w dniu poboru 
oraz po ustaniu przeszkody wstawić się do wójta o 
wyznaczenie terminu i miejsca wstawiennictwa do poboru. 

12. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się 
do rejestracji ( wskutek kalectwa lub choroby). Obowiązek 
zgłoszenia się do rejestracji może spełnić za pośrednictwem 
pełnoletniego członka swej najbliższej rodziny, który dokonując 
tego zgłoszenia obowiązany jest przedstawić własny dowód 
osobisty, dowód tożsamości przedpoborowego i dokument 
potwierdzający niemożność osobistego wstawiennictwa 
przedpoborowego. W podaniu o zwolnienie z obowiązku 
osobistego wstawiennictwa należy podać imię i nazwisko imię 
ojca, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie i zawód nr i serię 
dowodu osobistego nazwę i siedzibę organu, które go wydał 
oraz PESEL do podania należy dołączyć zaświadczenie 
lekarskie stwierdzające rodzaj kalectwa lub ułomności 
uniemożliwiające wstawienie się do poboru/ 

13. Nieotrzymanie wezwania imiennego do poboru nie zwalnia 
poborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w  
terminie i miejscu określonym w pkt. 1  

14. Poborowi, którzy z jakiegoś powodu nie zgłoszą się do poboru 
w określonym terminie i miejscu albo nie przedłożą 
wymaganych dokumentów, których przedstawienie zostało 
nakazane, podlega karze grzywny albo karze pozbawienia 
wolności (art. 224 pkt 1 i 3 z dnia 21 listopada 1967 r ustawy o 
powszechnym o Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
Dz.U.Z 2002 r Nr 21 poz.205 ze zm.. 

15. Zastosowanie kar określonych w pkt.8 może być poprzedzona 
nałożeniem grzywny w celu przymuszenia albo wydaniem 
zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję( art. 
27 ust. 3 i art. 32 ust. 6  cyt. Ustawy) Koszty doprowadzenia 
ponosi doprowadzony poborowy. 

Wójt Gminy Kosakowo 
 

(...) Jerzy Włudzik 

Ponowny sukces drużyny piłkarskiej 
naszego Gimnazjum. 

W dniu 10 marca 2005 r. odbył się IV Turniej Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w 
Żelistrzewie. 
W turnieju wzięło udział 9 drużyn z powiatu puckiego; z 
Pucka , Helu, Władysławowa, Żelistrzewa, Wierzchucina, 
Mrzezina i Mostów. 
Gimnazjum w Mostach reprezentowały dwie drużyny, 
rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana. 
Turniej wygrała drużyna z Władysławowa, a nasze 
drużyny  pod kierunkiem nauczyciela wychowania – 
fizycznego pana Kazimierza Wróbla zajęły drugie i piąte 
miejsca.  
Najlepszym zawodnikiem turnieju został uczeń naszego  
Gimnazjum Paweł Chełmikowski, który otrzymał „złotą” 
statuetkę. 
Dzięki temu osiągnięciu nasze gimnazjum umocniło  
swoją  pozycję  w  rankingu drużyn  piłkarskich  powiatu  
puckiego oraz wzbogaciło się o kolejny piękny puchar. 
 

Sukces naszego młodego kulturysty 
W dniu 6 marca br. w Domu Kultury w Żelistrzewie 
odbyły się I Otwarte Zawody Kulturystyczne Ziemi 
Puckiej. I miejsce w kategorii juniorów i również III 
miejsce w kategorii seniorów o wadze powyżej 90kg zajął 
były uczeń Szkoły Podstawowej w Mostach: Mariusz 
Polkowski. Obok naszego reprezentanta w konkursie 
brali udział zawodnicy z Wałbrzycha, Sopotu, Gdańska, 
Lęborka i Leśniewa. 

Gratulujemy p.Mariuszu, tak trzymać! 

           
 

KONKURS NA LOGO WSI 
PIERWOSZYNO 

 
Sołtys i Rada Sołecka ogłaszają konkurs na logo wsi 
Pierwoszyno. 
 
Warunki konkursu: 
- W konkursie może wziąć udział osoba lub zespół ludzi, 
- Tematyka logo powinna obejmować charakterystyczne 

elementy dla naszej wsi, 
- Prace należy wykonać na białym papierze o formacie A4, 

podklejone tekturą, 
- Ilość pomysłów (prac) dowolna, 
- Prace należy podpisać i na odwrocie podać imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, telefon, 
- Opracowane prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą 

na adres sołtysa – Jana Śliwińskiego Pierwoszyno, ul. 
Kaszubska 32 (tel.: 679 10 61) w terminie do dnia 
15.05.2005r. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 20.05.2005r. przez Radę 
Sołecką Wsi, a wyniki ogłoszone w niniejszym biuletynie. 
Nagrody dla uczestników: 
I miejsce   -500zł 
II i następne miejsca  - pamiątkowe dyplomy 
Nagrody za udział w konkursie zostaną wręczone na Sołeckim 
Festynie Integracyjnym w dniu 23.07.2005r. 
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!!! ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH !!! 

 
W 2005 r. mieszkańcy Kosakowa mogą segregować odpady niebezpieczne powstające w ich domach, tj. takie jak: baterie, 
akumulatory, resztki farb i lakierów, środków do konserwacji drewna, środki czyszczące, dezynfekcyjne, ochrony roślin 
oraz opakowania po nich, zużyte kartridże i tonery, przeterminowane leki, odpady zawierające rtęć np. świetlówki, lampy 
rtęciowe, termometry, przełączniki,  
poprzez: 

1. zbiórkę zużytych baterii w pojemnikach umieszczonych w szkołach, 

2. zbiórkę przeterminowanych i niezużytych lekarstw w odpowiednich pojemnikach u
- w Kosakowie w

sytuowanych:  
 aptece „Panaceum” przy ul. Chrzanowskiego 8 oraz w Przychodni przy  

jących aptekach „Melissa” przy ul. Zamojskiego 10 i „Remedium” przy  

3. bezpiecznych do punktów postoju charakterystycznie oznaczonego i wyposażonego w 
.r. 

 
01-04-2005, 26-08-2005 

 ul. Żeromskiego 51, 
- w Pogórzu w następu
  ul. Abrahama 7, 

dostarczanie odpadów nie
pojemniki samochodu – poniżej zamieszczono harmonogram zbiórki, która odbędzie się w dniach 1 i 2 kwietnia b

PUNK ODU 02-04-2005, 27-08-2005 
PUNK ODU TY POSTOJU SAMOCH

PRZY SZKOŁACH TY POSTOJU SAMOCH

 
9:00  Szkoła Podstawowa w Pogórzu 

10:00  zkoła Podstawowa w Dębogórzu  

11:00- 20 Zespół Szkół w Mostach  

 

  9:00 ul. Re
 

dek Kultury) - Dębogórze 

lepie) - Mosty 

linki 

wa - Rewa 

)  

  
ul. Szkolna 9  
 
 
S
ul. Pomorska 30  
 
 
11:
ul. Szkolna 16 

 

ja / Kruczkowskiego - Suchy Dwór 
  9:20 ul. Słowackiego / Majkowskiego - Pogórze
  9:40 ul. Modrzejewskiej - Pogórze 
10:00 ul. Nad Stawem - Kosakowo 
10:20 ul. Pomorska 18 (Gminny Ośro
10:40 ul. Kaszubska (przy kościele) - Pierwoszyno 
11:00 ul. Wiązowa - Mosty 
11:20 ul. Ogrodowa (przy sk
11:40 ul. Szkolna 16 (przy szkole) - Mosty 
12:00 ul. Szkolna 25 (przy sklepie) - Meche
12:20 ul. Helska - Rewa 
12:40 ul. Morska / Siecio
13:00 ul. Morska / Rybacka - Rewa 
13:40–14:00 Kazimierz (przy sklepie

 

dpady niebezpieczne powstające w naszych domach (wyłącznie od mieszkańców 

 

KON KT 
Wszelkie zapytania, problemy związane szczególnie z padami prosimy kierować na adres: 

 
 
O
oraz placówek oświatowych) odbierane są nieodpłatnie. Nie będą odbierane 
odpady niebezpieczne powstające w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej.  
 

 
TA

gospodarką od
Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, tel. 624-66-11,  
e-mail: dgo@kzg.pl, strona: www.kzg.pl
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HARMONOGRAM BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH 
 

Założenia: 
1. Wydatki, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (WPI) uchwalonym przez Radę Gminy Kosakowo w dniu 19.12.2004 r. 

(uchwała XXVI/93/04) 
2005 r  =  344.000,- 
2006 r  =  400.000,- 
2007 r  =  750.000,- 

2. Po zakończeniu budowy systemu  kanalizacji (planowane po 2007 roku ) będzie zabezpieczana corocznie w budżecie  ( począwszy od 
2008 roku)  kwota 1,8 mln zł na modernizację dróg gminnych.  

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 WPI zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy. 
5. Harmonogram będzie uaktualniany co roku 
6. Przyjmuje się szerokość drogi 4,5 m ÷ 5,0 m 
Według cen z 2004 roku, koszt 1 mb. modernizacji drogi wynosi: 
- wyk. kostka brukową              600,00 / m.b. 
- wyk. płytą YOMB                  375,00 / m.b. 
- wyk. z tłucznia                        120,00  /m.b. 
7. w harmonogramie 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 następujące terminy rozpoczęcia 

modernizacji dróg w: 
- Mechelinkach - w roku 2007 
- Pierwoszynie  - w roku 2008 
- Pogórzu - w roku 2008 

10. Na realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych przeznaczono w budżecie gminy roku 2005 – 130 tys., a w latach  kolejnych  będzie 
się przeznaczało 200-250 tys. złotych. 
 

DĘBOGÓRZE 
 

Proponowany rok modernizacji lub budowy Nazwa ulicy 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Grzybowa   X       
Jagodowa X         
Konopna    X      
Koperkowa    X      
Miętowa    X      
Okopowa   X       
Oliwkowa X         
Pomarańczowa   X       
Pszeniczna     X     
Rydzowa     X     
Rzepakowa   X       
Warzywna    X      

 
DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE 

 
Proponowany rok modernizacji lub budowy Nazwa ulicy 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Boczna    X      
Dębogórska 
(przez las) 

   
X 

      

Krótka    X      
Mostowa     X     

 
SUCHY DWÓR 

 
Proponowany rok modernizacji lub budowy Nazwa ulicy 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Bahdaja         X 
Borchardta     X     
Brzechwy         X 
Długosza         X 
Fredry         X 
Gałczyńskiego       X   
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Januszewskiej        X  
Jasturna        X  
Karpińskiego         X 
Kochanowskiego  X        
Kruczkowskiego     X     

Leśmiana       X   
Maczka        X  

Makuszyńskiego       X   

Morsztyna        X  

Necla        X  
Parandowskiego        X  

Przybosia       X   

Reja   X       

Skargi         X 

Staffa        X  

 
REWA 

 
Proponowany rok modernizacji lub budowy Nazwa ulicy 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Bosmańska   X       
Hallera        X  
Helska    X      
Kaprów   X       
Klebby        X  
Kujawska      X    
Łódzka    X  X    
Piaskowa  X        
Pucka       X   
Sieciowa   X       
Szkutnicza   X       
Śląska    X      
Wielkopolska      X    
Wiklinowa       X   
Wioślarska  X        

Wrocławska      X    
 

POGÓRZE 
 

Proponowany rok modernizacji lub budowy Nazwa ulicy 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Abrahama    X      
Baryki         X 
Bema       X   
Borowskiego      X    
Ceynowy        X  
Chodkiewicza         X 
Czarneckiego       X   
Czechowicza        X  
Dunina         X 
Herberta     X     
Kasprowicza          
Kołłątaja         X 
Kościuszki       X   
Krasickiego     X     
Mickiewicza    X      
Modrzejewskiej   X       
Poświatowskiej      X    
Serwisowa      X    
Pułaskiego        X  
Reymonta         X 
Różewicza      X    
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Skargi       X   
Słowackiego   X       
Sobieskiego Jana III         X 
Tuwima       X   
Wybickiego     X     
Zamoyskiego         X 
Żeromskiego        X  
Żółkiewskiego        X  
          

 
PIERWOSZYNO 

 
Proponowany rok modernizacji lub budowy Nazwa ulicy  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Agrestowa         X 
Bananowa      X    
Boczna   X       
Brzoskwiniowa       X   
Czereśniowa      X    
Daktylowa     X     
Diamentowa      X    
Gruszkowa     X     
Jabłoniowa    X      
Kokosowa      X    
Kwiatowa     X     
Malinowa       X   
Migdałowa       X   

Morelowa    X      
Ogrodników    X      
Południowa      X     
Renklodowa         X 
Szmaragdowa       X    
Truskawkowa      X     
Wiśniowa    X       

 
MOSTY 

 
Proponowany rok modernizacji i budowy Nazwa ulicy  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Akacjowa         X  
Brzozowa    X      
Bukowa     X     
Bukszpanowa         X 
Cyprysowa      X    
Grabowa       X-I  X-II 
Hebanowa      X    
Jałowcowa         X 
Jarzębinowa         X 
Jesionowa       X   
Jodłowa         X 
Kasztanowa X         
Klonowa       X   
Konwaliowa     X     
Limbowa         X 
Łąkowa       X   
Magnoliowa         X 
Mahoniowa        X  
Morwowa         X 
Ogrodowa    X      
Olchowa        X  
Piaskowa       X    
Polna    X       
Sadowa       X    
Sekwojowa       X    
Słoneczna  X         
Sosnowa        X    
Świerkowa    X       
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Topolowa         X  
Wiązowa      X     
Wierzbowa       X    

 
MECHELINKI 

Proponowany rok modernizacji lub budowy Nazwa ulicy  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Do Morza       X   
Falista  X        
Kapitańska   X       
Klifowa   X       
Marynarzy   X       
Na Zboczu    X      
Rybaków    X      
Stoczniowców     X     
Szyprów    X      
Wielopole     X     

 
KOSAKOWO 

Proponowany rok modernizacji lub budowy Nazwa ulicy  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Aksamitna        X  
Azaliowa    X      
Bratkowa         X  
Daliowa     X     
Fiołkowa    X      
Frezjowa    X      
Gerberowa      X    
Goździkowa X         
Hiacyntowa      X    
Irysowa      X    
Kaktusowa    X      
Krokusowa        X  

Konwaliowa       X    

Lawendowa      X    
Liliowa       X    
Maciejkowa       X   
Makowa  X         
Nad Stawem  
(w kier. Chabrowej) 

    X     

Nagietkowa     X      
Rumiankowa      X    
Różana       X   
Szafranowa       X   
Szarotki         X   
Skalniakowa        X  
Tymiankowa       X X  
Wrzosowa    X       
Złote Piaski        X  
Żonkilowa   X X      

 
KAZIMIERZ 

                     Proponowany rok modernizacji lub budowy  Nazwa ulicy  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Majowa     X     
Grudniowa     X     

 
 

„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. 
Ukazuje się 15 każdego miesiąca. Nakład 1850 egz. 
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Zarządzenie Nr 23 / 2005 
Wójta Gminy Kosakowo 
z dnia  15 marca 2005 roku 

 
 
 
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu i ustalenia ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Kosakowo przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.  
 
 
Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2, art.67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ) oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 1591, poz.142 z zmianami) Wójt Gminy 
Kosakowo zarządza, co następuje :  
 
      § 1 
 
Przeznacza sie do sprzedaży za cenę ustaloną przez Wójta Gminy w trybie przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiące własność Gminy Kosakowo, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 
      § 2 
 
Wykaz, o którym mowa w par.1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, tj.od dnia 15 marca  2005  
roku do dnia 05 kwietnia 2005  roku na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy. 
 
      § 3 
 
Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 
 
 
W dniu 09 grudnia roku Rada Gminy Kosakowo podjęła Uchwałę Nr XXV / 76 / 2004 w sprawie  
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kosakowo. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami sprzedaż 
mienia winna być poprzedzona wykazem nieruchomości, wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu w 
formie Zarządzenia Wójta Gminy. 
Cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niżsej niż wartość nieruchomości określonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego.  
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Załącznik nr 1Do Zarządzenia Wójta Gminy 
        Kosakowo Nr 23/2005 z dnia 15 marca 2005  roku 
 
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH DO 

SPRZEDAŻY W DRODZE   PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. 

 
Oznacz. 
nieruch. i 

jej 
położenie 

 

Powierzc
hnia 

KW Obręb Przeznaczenie w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Kosakowo 

 

Cena 1 m2 
ustalona przez  

biegłego 
rzeczoznawcę 

w zł. 

Cena  ustalona 
przez biegłego 
rzeczoznawcę 

w zł. 
/ całość 

nieruchomości / 

Cena 
wywoławcz
a ustalona 

przez Wójta 
Gminy 

Kosakowo 
w zł. 

241 
251 
252 
260 
261 
 
11/8 
11/9 
11/10 
11/12 
11/13 
11/15 
11/16 
11/19 
11/21 
 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
 
1029/4 
1029/5 
1029/6 
1029/7 
 
59/1 
 

676 
717 
675 
661 
661 
 
829 
932 
1068 
880 
939 
892 
892 
893 
1714 
 
967 
973 
999 
970 
970 
970 
971 
 
974 
962 
1159 
967 
 
4.300 

6573 
6573 
6573 
6573 
6573 
 
18041 
18041 
18041 
18041 
18041 
18041 
18041 
18041 
18041 
 
16878 
16878 
16878 
16878 
16878 
16878 
16878 
 
6573 
6573 
6573 
6573 
 
18041 
 
 

Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
 
Kosakowo  
 
 
  
 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 
 
 
Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 
 
 
 
 
 
 
Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
wolnostojacej, 
mieszkalnictwo z 
usługami 
 
 
Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 
 
Ogólny plan 
zagospod.przestrzenne
go ( z dn.01.01.04 
utracił ważność ) 
terenu zakładów 
rzemieślniczych o 
profilu i usług 
związanych z obsługa 
cmentarza 
komunalnego. W 
nowym planie ( w 
trakcie 
opracowywania ) 
tereny zabudowy 
usługowej i rzemiosła 
nieuciążliwego. 

75,80 
75,80 
75,80 
75,80 
75,80 

 
61,00 
61,00 
61,00 
61,00 
61,00 
61,00 
61,00 
61,00 
61,00 

 
60,60 
60,60 
60,60 
60,60 
60,60 
60,60 
60,60 

 
71,60 
71,60 
71,60 
71,60 

 
61,00 

 
 
 
 
 
 

51.240,00 
54.348,00 
51.165,00 
50.103,00 
50.103,00 

 
50.569,00 
56.852,00 
65.148,00 
53.680,00 
57.279,00 
54,412,00 
54.412,00 
54.473,00 
104.554,00 

 
58.600,20 
58.963,80 
60.539,40 
58.782,00 
58.782,00 
58.782,00 
58.842,60 

 
69.738,40 
68.879,20 
82.984,40 
69.237,20 

 
262.300,00 

51.240,00 
54.348,00 
51.165,00 
50.103,00 
50.103,00 
 
50.569,00 
56.852,00 
65.148,00 
53.680,00 
57.279,00 
54.412,00 
54.412,00 
54.473,00 
104.554,00 
 
58.600,20 
58.963,80 
60.539,40 
58.782,00 
58.782,00 
58.782,00 
58.842,60 
 
82.790,00 
81.770,00 
98.515,00 
82.195,00 
 
262.300,00 

 
CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 22% PODATKU VAT. 
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Sprawozdanie z prac Wójta 
w okresie międzysesyjnym 
od dnia 27.01 do 24.02.2005r. 

I Sprawy organizacyjne 

1. Zarządzeniem nr 8/2005 z dn. 31.01 ustaliłem warunki wykonywania inkasa podatków. 
2. Zarządzeniem nr 11/2005 z dn. 2.02 dla efektywnego korzystania z programów pomocowych UE powołałem w Urzędzie Gminy 

Zespół do opracowywania wniosków strukturalnych. Przewodniczącą Zespołu jest p. Dominika Grymajło. 
3. Zarządzeniem nr 12/2005 z dn. 2.02 powołałem Komisję dla spisania zużytego sprzętu w Bibliotece Publicznej Gminy. 
II Gospodarka nieruchomościami 

1. Umowa dzierżawy z 11.02.2005r na dzierżawę części działki nr 50/3 o pow. 3 m2 przy cmentarzu komunalnym na handel zniczami 
i kwiatami : stanowisko nr 6 na okres od 01.03.2005r do 31.12.2005r. Czynsz miesięczny 210,00 zł + VAT 22% 

2. Nie wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 266/10 o pow. 531 m2 położonej w obrębie wsi 
Kosakowo. Nieruchomość uprzednio została nabyta od Gminy Kosakowo. 

3. Spisanie trzech umów ustalających wysokość odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi i przejęte na własność Gminy 
Kosakowo : 
Obręb Pogórze działka nr 39/3 o pow. 2863 m2 
Obręb Mosty działka nr 1165/31 o pow. 918 m2 
Obręb Pierwoszyno działki nr 55/7 i 55/12 o pow. ogólnej 200 m2 

4. Do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku  zostało skierowanych sześć wniosków o ujawnienie prawa własności Gminy Kosakowo 
do nieruchomości nabytych na podstawie decyzji podziałowych i komunalizacyjnych. 

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wydało 14 orzeczeń dotyczących ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Pogórze przy ul. Płk. Dąbka zabudowanego garażami. W wyniku ugody opłata 
roczna została obniżona o 30,00 zł od nowej przedstawionej w wypowiedzeniu.  

III Zamówienia publiczne 

1. Na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważniłem postępowanie przetargowe na 
wykonywanie wycen szacunkowych nieruchomości, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką zamawiający może 
przeznaczyć na wykonanie zamówienia.      
W ogłoszonym II przetargu nieograniczonym wybrano ofertę firmy Usługi 
Projektowe i Wyceny Nieruchomości W. Nowosielski z Gdańska za cenę brutto oszacowania 1 działki 59,78 zł (wpłynęły 4 oferty, 
najtańsza 59,78 zł, najdroższa 427 zł)                                                                     

2. W wyniku przetargu nieograniczonego na „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Narcyzowej” 
wybrano ofertę firmy NORD INVESTMENT S.A. z Gdańska za cenę brutto wykonania zamówienia 22.875 zł (wpłynęły dwie oferty): w 
cenach 22.875 zł i 41.307 zł. 

3. Unieważniłem przetarg nieograniczony na budowę ścieżki rowerowej jako ochrona rezerwatu przyrody „Mechelińskie Łąki”, gdyż 
cena oferty przewyższyła kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wpłynęła jedna oferta). 

IV Spotkania i narady Wójta Gminy 

18.01.2005  przegląd zarządzania w Urzędzie Gminy (w ramach ISO 9001:2000)  
31.01.2005 – udział w uroczystości 92-lecia urodzin p. Marii Brodalskiej z Pierwoszyna 
4.02.2005 – udział w szkoleniu dot. warunków korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, skutki prawne korzystania 
bezumownego 
7.02.2005 – wyjazd od PEWiK-u w celu omówienia procedur związanych z realizacją programu ISPA 
8.02.2005 – udział w spotkaniu zorganizowanym przez Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich oraz Marszałka Województwa 
Pomorskiego dot. wykorzystania środków pomocowych przez samorządy województwa 
10.02.2005 – udział w uroczystości 85-lecia żaślubin Polski z Morzem 
11.02.2005 – udział w podsumowaniu projektu THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Pogórzu 
16.02.2005 – uczestniczenie w  Zebraniu Wiejskim w Dębogórzu 
21.02.2005 – spotkanie z prezydentem Gdyni i burmistrzami: Redy, Wejherowa, Rumi w sprawie współpracy; narada robocza w Urzędzie 
Gminy dot. omówienia spraw inwestycyjnych w szkołach 
22.02.2005 – spotkanie z przedstawicielem Pomorskiej Pracowni Badań Społecznych w sprawie badania opinii publicznej społeczeństwa 
gminy Kosakowo na temat inwestycji; wizja lokalna we wsi Pogórze 
23.02.2005 – udział w Konferencji organizowanej przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w Poznaniu dot. rozwoju obszarów wiejskich 
jako jednego z priorytetów wykorzystywania środków unijnych. 

 

Uchwały Rady Gminy Kosakowo 
podjęte na XXVIII Zwyczajnej Sesji  

w dniu 24 lutego 2005 roku: 
 
1. Nr XXVIII/13/05 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 50/3 położonych w miejscowości  Kosakowo na okres 5 lat; 
2. Nr XXVIII/14/05 w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej; 
3. Nr XXVIII/15/05 w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy wsi Suchy Dwór; 
4. Nr XXVIII/16/05 w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej gminy Kosakowo; 
5. Nr XXVIII/17/05 w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, wymiaru pensum w przypadku łączenia różnych wymiarów pensum; 

6. Nr XXVIII/18/05 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do zawarcia porozumienia z Gminą Miastem Gdynia dotyczącego zwrotu 
kosztów pobytu dzieci z Gminy Kosakowo w przedszkolach niepublicznych i publicznych niesamorządowych w Gdyni. 

7. Nr XXVIII/19/05 w sprawie: porozumienia z Powiatem Puckim i gminami Powiatu Puckiego o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie „Wszechnica 
Informacyjna Powiatu Puckiego e-NORDA” 

8. Nr XXVIII/13/05 w sprawie: zmiany załącznika nr 6 do budżetu gminy na 2005 rok. 
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KALENDARZ IMPREZ 
 

MARZEC 

18 marzec Gminny Konkurs Pisanek Wielkanocnych Gimnazjum Mosty 
UG Kosakowo  

19 marzec IV Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta 
Gminy Kosakowo Gimnazjum Mosty Hala sportowa 

 w Mostach 

marzec  Konkurs  plastyczny „Wielkanoc w oczach 
dziecka” SP Mosty Teren szkoły 

marzec Gminny Konkurs Ortograficzny klas III SP Mosty Teren szkoły 
 31marzec Gminny Konkurs plastyczno-ekologiczny SP Pogórze Teren szkoły 

KWIECIEŃ 

kwiecień Rozgrywki UNIHOKA dla uczniów SP i 
Gimnazjum Szkoły gminne Hala sportowa w Mostach 

kwiecień Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej SP Mosty Teren szkoły 
kwiecień Gminny Konkurs matematyczny klas III SP Mosty Teren szkoły 

kwiecień Eliminacje konkursu  
„Rodno mowa” ZK-P o/Dębogórze Dom Kaszubski 

23 –24 kwiecień REWA Z RYBKĄ 
Stowarzyszenie agroturystyczne 

„Bursztyn” 
UG Kosakowo 

 

 

Zimowa Olimpiada 2005 
 
10 marca 2005 roku, już po raz drugi na hali sportowej  w Mostach,  odbyła się Zimowa Olimpiada szkół podstawowych gminy Kosakowo. Uroczystego 
otwarcia tej tradycyjnej już imprezy dokonał sam pomysłodawca  Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik. 
Niespodziewanym dla pana wójta momentem uroczystego otwarcia były życzenia uczniów oraz zaśpiewane tradycyjne 100 lat / tego dnia bowiem pan wójt 
kończył 60 lat / Tak gromkiego „100 lat” nigdy jeszcze nie słyszał.  
Tegoroczna Olimpiada obejmowała 4 konkurencje sportowe :  
I. Lepienie bałwana  
II. Grę w warcaby  
III. Tenis stołowy  
IV. Badmintona  
Reprezentacje szkół rywalizowały ze sobą w kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Za I, II, III miejsce zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe medale  
 ( 6 złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych ). W konkurencji lepienia bałwana brały udział 4 - osobowe reprezentacje szkół . Wyniki poszczególnych 
konkurencji miały wpływ na ogólny wynik szkoły.  
Ostatecznie wyniki  klasyfikacji zespołowej :  
I miejsce - puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł  otrzymała SP w Mostach z wynikiem 66 pkt. 
II miejsce – puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 750 zł otrzymała SP w Pogórzu z wynikiem 38 pkt. 
III miejsce – puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymała SP w Dębogórzu z wynikiem 29 pkt. 
Zdrowa rywalizacja, sportowe zachowanie, wspaniała zabawa, pot i uśmiech na twarzach zawodników oraz wiele pozytywnych emocji to bagaż 
doświadczeń wyniesiony z tegorocznej imprezy. 
Słowa podziękowania należą się nauczycielom wych. fizycznego przygotowującym Olimpiadę i sprawującym kontrolę nad jej prawidłowym i sprawnym 
przebiegiem, a w szczególności . p.B. Baranowskiej i p.M. Lebiedzińskiej ze SP w Mostach  oraz  p. H. Konkol. ze SP w Dębogórzu. 
Wyjątkowe podziękowania kierujemy do pomysłodawcy Olimpiady Zimowej pana Wójta Gminy Kosakowo życząc jednocześnie zdrowia i 
wytrwałości w codziennej , trudnej pracy. 
 

       Gra w warcaby Lepienie bałwana
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