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Kto jest kim
w Gminie?

Alicja Brzozowska
Przewodnicząca Komisji
Budżetowo – Gospodarczej
Rady Gminy
Od najmłodszych lat pracuje w handlu.
Pracę zaczęła w wieku 16 lat, od 1989r.
prowadzi
własną
działalność
gospodarczą. Wychowała 2 dzieci. Jest
radną z Kazimierza.
Udziela się społecznie, lubi pomagać.
Cieszy ją każda inicjatywa ułatwiająca
życie mieszkańcom jej sołectwa.
Kandydując na radną miała na uwadze
to, żeby jak najwięcej zrobić dla
swoich wyborców, jednakże zdaje
sobie sprawę z tego, że radny ma
obowiązek uwzględniać interes całej
gminy. Stara się by postulaty
mieszkańców
Kazimierza
były
realizowane. Praca pochłania jej
większość czasu. W wolnych chwilach
czyta i rozwija swoje zdolności
kulinarne.

PATRZMY NA GŁÓWNĄ
WŁADZĘ, JAKĄ JEST
SPOŁECZEŃSTWO
Rada Gminy Kosakowo na sesji w
dniu 28 kwietnia br. przyjęła
sprawozdanie
z
wykonania
budżetu gminy za 2004r. i
jednogłośnie udzieliła Wójtowi
Gminy
Jerzemu
Włudzikowi
absolutorium.
Sposób wykorzystania gminnych
funduszy pozytywnie oceniła
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku oraz Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Kosakowo.
Wójt, dziękując radnym za
pozytywną
ocenę
wykonania
budżetu,
powiedział:
„Nasze
społeczeństwo jest główną władzą
w gminie. Na nią powinniśmy się
patrzeć”.

egzemplarz bezpłatny
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NOWY SAMOCHÓD –
NA 7-LECIE STRAŻY GMINNEJ
Staraniem Wójta Gminy, przy aprobacie radnych zakupiono dla Straży Gminnej
fabrycznie nowy samochód osobowo-terenowy ŁADA NIVA 1,7i. Kosztował 40.828 zł,
a sprzedawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Wybrano jeden z tańszych
modeli samochodu terenowego, gdyż wydatki gminy są znacznie ograniczone środkami
przeznaczanymi na prowadzone inwestycje infrastrukturalne.
Poprzedni pojazd Straży Gminnej, POLONEZ (wyceniony przez rzeczoznawcę PZMot
na 3.000 zł), sprzedano w trybie przetargu ustnego ogłaszanego na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy oraz w internecie za 3.100 zł.
Samochód ten zakupiony w 1999r., kwalifikował się do generalnego remontu, wobec
czego uznano, że w takiej sytuacji lepiej będzie dołożyć pieniędzy i kupić nowy.
Nowy terenowy samochód spisuje się nawet w trudnym terenie, co znacznie ułatwia
pracę strażnikom.
Na
okres
sezonu
letniego
zwiększymy
obsadę Straży Gminnej
do 6 strażników oraz
wydłużymy ich czas
pracy. Biuro Straży
Gminnej już jest czynne
codziennie w godz.
pracy Straży, a w m-cu
VII i VIII będzie czynne
również w soboty i w
niedziele.
Biuro mieści się w
pawilonie przy Urzędzie
Gminy w Kosakowie
(schodami do góry).
Prowadzi je p. Katarzyna Langowska, która ma stały kontakt ze Strażnikami w terenie.
Zgłoszenia można również przekazywać telefonicznie pod nr 660-43-11.
W dniu 16 kwietnia br. nasza Straż Gminna obchodziła 7-lecie powołania. Wykonuje
zadania gminy w zakresie ochrony porządku publicznego.
Podstawowym zadaniem Straży Gminnej jest egzekwowanie przepisów prawa
miejscowego i obowiązku utrzymania porządku i czystości w gminie. W tym zakresie
współpracuje z tut. Referatem ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
W m-cu maju Straż Gminna kontrolować będzie posesje pod względem:
1. odprowadzania wód deszczowych na posesji (każdy właściciel obowiązany jest do
ich zagospodarowania na własnym gruncie)
2. podłączenia nieruchomości do oddanej kanalizacji (termin do podłączenia już minął
dla wszystkich miejscowości).
O obowiązkach właścicieli nieruchomości w tej materii informowaliśmy już w
poprzednich biuletynach. Teraz tych, którzy nie wykonują prawa miejscowego Straż
Gminna będzie karać, lub ewentualnie kierować wnioski o ukaranie do Sądu.

Z okazji jubileuszu Straży Gminnej w Kosakowie
jej funkcjonariuszom składamy najlepsze życzenia.
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STAŁE LUB DORAŹNE ORGANY WEWNĘTRZNE RADY GMINY
Powołuje je Rada Gminy spośród radnych do pomocy w wykonywaniu swoich zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład
osobowy.
Komisje stałe Rady Gminy:
1. Komisja Budżetowo – Gospodarcza
2. Komisja Samorządu Terytorialnego
3. Komisja Ekologii i Rolnictwa
4. Komisja Turystyki, Rekreacji i Sportu
5. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia
6. Komisja Rewizyjna – organ kontrolny Rady Gminy
Komisje doraźne powołuje się do określonych zadań. W tej kadencji nie powoływano takich Komisji.
Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności musi uczestniczyć co najmniej połowa składu Komisji.
W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski
bez prawa udziału w głosowaniu. Posiedzenia Komisji są jawne.
Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący lub zastępca. Można być przewodniczącym tylko jednej Komisji. Komisje Rady mogę
odbywać wspólne posiedzenia.
Komisja, do której został skierowany projekt uchwały, przedstawia Radzie opinię dotyczącą tego projektu. Opinia Komisji powinna
zawierać uzasadnienie dotyczące celowości podjęcia uchwały i przewidywane skutki społeczno-ekonomiczne.
KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA
Została powołana Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr I/5/2002 dnia 18 listopada 2002 roku.
Skład Komisji:
Przewodnicząca Brzozowska Alicja (radna z Kazimierza)
Członkowie
Bober Ireneusz (radny z Mechelinek)
Gloza Beata (radna z Debogórza)
Kaszuba Małgorzata (radna z Debogórza)
Kostyła Tadeusz (radny z Mostów)
Olszewski Jerzy (radny z Rewy)
Piotrowska Mirosława (radna z Mostów)
Klimczyk Wojciech (od 27.05.2004r.) (radny z Mostów)
W uchwale określono zakres i przedmiot działania Komisji
Zakres i przedmiot działania Komisji
Opiniowanie sprawozdań Wójta z wykonania budżetu gminy.
Analiza i ocena projektu budżetu na rok następny w tym analiza wniosków do budżetu poszczególnych Komisji i samorządów
wiejskich.
3. Opiniowanie zasadności realizacji i finansowania inwestycji gminnych.
4. Opiniowanie wniosków w sprawie przestrzennego zagospodarowania gminy, w tym zajmowanie stanowiska w sprawie
przeznaczenia terenów pod dany rodzaj budownictwa.
5. Opiniowanie gospodarki gruntami komunalnymi – w tym ich nabycia, zbycia i dzierżawy.
6. Opiniowanie sprawozdania Wójta o stanie mienia komunalnego.
7. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących gospodarki finansowej i budżetu gminy.
Komisja w trakcie kadencji do chwili obecnej odbyła 36 posiedzeń.
1.
2.

Posiedzenia Komisji odbywają się w sali posiedzeń tut. Urzędu Gminy.
Uchwały Rady Gminy Kosakowo
podjęte na XXXI Zwyczajnej Sesji
w dniu 28 kwietnia 2005 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nr XXXI/34/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Mechelinki gm. Kosakowo, w rejonie ulicy Klifowej;
Nr XXXI/35/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 1035/64 );
Nr XXXI/36/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 1035/65 );
Nr XXXI/37/05 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w miejscowości Kosakowo,
gmina Kosakowo;
Nr XXXI/38/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów;
Nr XXXI/39/05 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych w Pogórzu, gmina Kosakowo na okres 1
roku;
Nr XXXI/40/05 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego wraz z przynależnym gruntem położonego w
miejscowości Dębogórze na okres 10 lat.
Nr XXXI/41/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Mechelinki gmina
Kosakowo;
Nr XXXI/42/05 w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji na terenie Komunalnego związku Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” w zlewni GOŚ Dębogórze na obszarze gminy Kosakowo jako „Projektu Aglomeracji Gdynia z oczyszczalnią
Dębogórze” dla obszaru gminy Kosakowo. ( propozycja Planu do wglądu w Biurze Rady Gminy )
Nr XXXI/43/05 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXII/48/2004 z dnia 5 sierpnia 2004r.
w sprawie przyjęcia opracowanego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kosakowo na lata 2004 – 2006;
Nr XXXI/44/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005;
Nr XXXI/45/05 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania;
Nr XXXI/34/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kosakowo i udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy Kosakowo za 2004 rok:
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ABC KONSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ
Podstawowe instytucje UNII EUROPEJSKIEJ, działające wg uprawnień, przyznanych im przez Konstytucję:
Parlament Europejski
Parlament Europejski i Rada Ministrów wspólnie uchwalają ustawy i określają politykę Unii.
Członkowie Parlamentu są wybierani na 5-letnią kadencję, a ich liczba nie może wynosić więcej niż 750. Żadnemu państwu nie
można przyznać więcej niż 96, a nie mniej niż 6 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Rada Europejska
Rada Europejska określa główne kierunki działania, przyjmuje decyzje europejskie, nie może natomiast przyjmować aktów
ustawodawczych.
Zbiera się co 3 miesiące. W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich.
Przewodniczący, którego kadencja trwa 2,5 roku, wybierany jest spoza członków Rady Europejskiej.
Rada Ministrów
Rada Ministrów uchwala, razem z Parlamentem Europejskim ustawy i przyjmuje budżet Unii.
W skład Rady wchodzą ministrowie, po jednym z każdego państwa członkowskiego, którzy działają w imieniu swoich państw.
Każde państwo członkowskie przewodniczy kolejno Radzie Ministrów przez sześć miesięcy.
Rada Europejska i Rada Ministrów podejmują decyzje większością bezwzględną, większością kwalifikowaną lub jednomyślnie. Do
zablokowania decyzji potrzeba co najmniej czterech członków, reprezentujących co najmniej 35% ludności Unii lub co najmniej
45% członków (niezależnie od reprezentowanej przez nich liczby ludności).
Komisja Europejska
Komisja Europejska czuwa nad prawidłowym stosowaniem postanowień Konstytucji i nadzoruje stosowanie prawa Unii przy
pomocy Trybunału Sprawiedliwości, wykonuje budżet, a także proponuje podjęcie przez Unię określonych działań, za które
odpowiada przed Parlamentem Europejskim.
W jej skład wchodzi po 1 przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego. Członkowie Komisji są wybierani na 5-letnią
kadencję. Przy wykonywaniu zadań pozostają niezależni. Nie reprezentują interesów poszczególnych państw, lecz interesy całej
Unii.
Trybunał Sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez 8 Rzeczników Generalnych. Sędziowie i Rzecznicy to osoby delegowane przez
państwa członkowskie spośród sędziów, prawników o wysokiej pozycji zawodowej, mianowani na okres 6 lat, za wspólnym
porozumieniem, przez rządy państw europejskich.
Sąd rozpatruje sprawy pierwszej instancji, czyli takie, w których jeszcze nie było wydane orzeczenie, z wyjątkiem spraw
rozpatrywanych przez sądy wyspecjalizowane. Jeżeli orzeczenie sądu zostanie uznane za niesłuszne, można się od niego odwołać,
czyli wnieść do Trybunału Sprawiedliwości sprawę do ponownego rozpatrzenia
Europejski System Banków Centralnych
Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne państw członkowskich stanowią Europejski System Banków Centralnych,
który wraz z krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich tworzy Eurosystem i prowadzi politykę pieniężną Unii.
Europejski Bank Centralny jest instytucją, która ma osobowość prawną. Kieruje nim Zarząd, który składa się z prezesa, wiceprezesa
i czterech członków. Walutą Unii jest EURO.
Trybunał Obrachunkowy
Kontroluje rachunki Unii, czyli wszystkie dochody i wydatki. Co roku sporządza sprawozdania, które ukazują się w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. W skład Trybunału wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego.
Organy doradcze
Parlament Europejski, Rada Ministrów i Komisja Europejska są wspomagane przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet
Regionów, wybierane na 5 lat. W skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wchodzą m. In. Przedstawiciele organizacji
pracodawców i pracowników, natomiast Komitet Regionów tworzą przedstawiciele wspólnot regionalnych i lokalnych.
Do rozwoju rynku wewnątrz Unii przyczynia się Europejski Bank Inwestycyjny.

KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO – CZERWIEC 2005
Data
21 maj
czerwiec
25 czerwiec

Nazwa imprezy
I Festiwal Kapel Weselnych
Rodzinny Festyn Integracyjny
IV Przegląd Pieśni
o Morzu

25 czerwiec

Festyn „Witaj Lato”

24 –25 czerwiec

Sobótki

czerwiec

Rodzinne Święto Regionalne

17 czerwiec

Olimpiada letnia

czerwiecsierpień

Turniej sołecki w tenisa stołowego

Organizator
„Stodoła”
SP Mosty

Miejsce imprezy
Mechelinki
Teren szkoły

ZK-P o/Dębogórze

Dom Kaszubski

Sołectwo Dębogórze

Boisko sportowe Dębogórze
Dom Kaszubski

Sołectwa,
ZK-P o/Dębogórze
SP Dębogórze
UG Kosakowo
Szkoły
Sołectwo Pierwoszyno
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plener
Teren szkoły
Hala sportowa w Mostach ,
plener

„PIŁKARSKIE EMOCJE
W MAJOWY WEEKEND”

„BË NIE ZABËC MÒWË STARKÓW”
15 kwietnia br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu
odbył się XIV kònkùrs kaszëbsczi gôdczi „BË NIE
ZABËC MÒWË STARKÓW” im. Jana Drzéżdżóna. W
konkursie uczestniczyło 43 dzieci ze szkół
podstawowych, średnich i gimnazjów naszego powiatu,
które recytowały piękne kaszubskie wiersze, opowiastki,
kawały. A to wszystko oczywiście w języku kaszubskim.
Konkurs prowadziła Jadwiga Piernicka i Piotr Kaszuba z
Dębogórza.
W I kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajął Szymon
Jaffke ze szkoły w Starzynie, drugie miejsce-Grzegorz
Talar ze szkoły w Mostach, w II kategorii zwyciężył
Krzysztof Roeske ze szkoły w Starzynie, wyróżnienie
zdobyła Dorota Kowalska ze szkoły w Mostach, w III
kategorii wiekowej Małgorzata Dietrich z gimnazjum w
Starzynie, w IV kategorii- Dorota Dettlaff z Zespołu
Szkół we Władysławowie. „Diabelskie Skrzypce”
ufundowane przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego
Włudzika przyznano dla Zespołu Szkół w Starzynie. Jest
to ich szóste z kolei zwycięstwo.
Organizatorem konkursu było Muzeum Ziemi Puckiej
im. F. Ceynowy, Starostwo Powiatowe w Pucku,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Dębogórzu, Wójt
Gminy Kosakowo, Rada Sołecka Dębogórze. Patronat
Medialny objęło Radio Kaszebe, Dziennik Bałtycki i
Pomerania.

Na boisku w Pierwoszynie 2 maja odbył się IV Turniej
Piłkarski o Puchar „FAIR PLAY” organizowany przez Gminną
Komisję
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych. Zacięta rywalizacja trwała ponad 8 godzin.
Dużą wytrwałością ,hartem ducha i dobrą kondycją popisywali
się nie tylko piłkarze ale również młodzi sędziowie. Po długiej
i wyczerpującej rywalizacji I miejsce wywalczyli zawodnicy z
Rewy, II miejsce drużyna z Pogórza, III miejsce z Mostów.
Najcenniejszy z pucharów zdobyli młodzi piłkarze z
Mechelinek, którzy sami spontanicznie zorganizowali
reprezentację i opiekuna, by bronić honoru sportowców ze
swojego sołectwa. Za sportową postawę zdobyli sympatię i
uznanie wszystkich uczestników turnieju oraz Puchar „FAIR
PLAY”.
Tytuł najlepszego strzelca zdobył zawodnik z Rewy –
Krzysztof Zawadzki, tytuł najlepszego bramkarza zdobył
zawodnik z Pogórza Przemysław Nylec,
Puchary wręczał Wójt Gminy Jerzy Włudzik. Turniej
tradycyjnie już był wspierany przez sponsorów.

Kolejnym etapem sportowych zmagań pod hasłem
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” był I Turniej
Plażowej Piłki Nożnej, rozgrywany w Rewie. Turniej
przy dobrej pogodzie zgromadził zapalonych
miłośników sportowych zmagań. Dużą walecznością
wykazali się młodzi
piłkarze z Dębogórza,
uczestniczący w trzecim w tym roku turnieju. Jeżeli
nadal zachowają taki zapał do sportu i będą przestrzegać
sportowych zasad to z pewnością sięgną po pucharowe
zwycięstwo w kolejnych latach.
Za sportową postawę wyróżnienie uzyskał Andrzej
Marcinkiewicz z Dębogórza i Paweł Zięba z Rewy.
Sporo zaskakujących, często zabawnych sytuacji,
wynikało z poruszania się zawodników w piaszczystym
podłożu, jednakże nie stanowiło to przeszkody, choć
wymagało dobrej kondycji a emocje rosły w miarę
zbliżania się do finału. Tu kolejny raz Rewianie nie dali
szans przeciwnikom. Zdobyli puchar i I miejsce przed
Mostami i II zespołem Rewy. W bardzo przyjaznej
sportowej atmosferze trwały zmagania 6 zespołów z
młodszych roczników. Wyłonienie w sołectwach
składów z roczników od 1993 – 1995 być może pozwoli
na rozegranie podobnego turnieju jeszcze tego lata.
Potrzeba tu pomocy rodziców we współpracy z
Sołtysami.
Inicjatorem
tego
bardzo
widowiskowego
przedsięwzięcia realizowanego na plaży był radny z
Rewy, pan Mieczysław Trybułowski. Dobra współpraca
zaowocuje zapewne kontynuacją turnieju.
Za duże zaangażowanie w przygotowania do turniejów i
systematyczną współpracę z dziećmi i młodzieżą
serdeczne podziękowania dla Sołtysów i rodziców.
Szczególne podziękowania składamy sponsorom
turnieju:
1. Panu Mieczysławowi Krause z Pucka, ul.
Żarnowiecka 5, (DLS)
2. Panu Dariuszowi Suchorz z Pierwoszyna (Sklep
Wielobranżowy „U Darka”)
3. Pani Stanisławie Hebel (Sklep STAFIX – Kosakowo)
4. Panu Arkadiuszowi Wojak z Pogórza (Piekarnia
Staropolska)
5. Panu Romanowi Bigot z Pierwoszyna (MAX – BUD)

WKRÓTCE BADANIA ANKIETOWE DOT.
JAKOŚCI PRACY URZĘDU GMINY
Uzyskanie certyfikatu jakości zobowiązuje nas do
utrzymywania wysokiego poziomu usług i ciągłego
doskonalenia.
Celem naszym jest dostosowanie świadczonych usług do
potrzeb i oczekiwań interesantów, dlatego też prosimy o
uwagi, życzenia, propozycje.
Będzie ku temu doskonała okazji, gdyż przez cały
czerwiec przeprowadzamy w Urzędzie Gminy badania
ankietowe.
Ankieta bezpośrednia – będzie dostępna w każdym
biurze Urzędu Gminy. Po wypełnieniu wrzucamy ją do
skrzynki w holu Urzędu Gminy.
Ankietę pocztową przesyła się do domu. Jest ona
adresowana do byłych klientów Urzędu. Będzie w części
egzemplarzy Biuletynu Rady i Wójta Gminy oraz w
Internecie na stronie www.kosakowo.pl. Można ją
odesłać pocztą, wrzucić do skrzynki w holu Urzędu
osobiście, przez osobę trzecią, przez sołtysa.
Zachęcamy do udziału w badaniach. Są anonimowe, nie
podajemy w ankiecie żadnych danych o osobie ją
wypełniającej.
Wszelkie uwagi wnikliwie przeanalizujemy.

4

Lotnisko regionalne – stymulator rozwoju gospodarczego
Rozwój lotniska i regionu stanowi zamknięty cykl. Lotnisko wpływa na rozwój lokalnej gospodarki, a ta z kolei
stymuluje jego dalszy rozwój.
Warto sobie uświadomić, ze lotnisko nie tylko przyciąga nowych pasażerów na dany teren. Otwiera także jego
mieszkańcom nowe możliwości bardziej komfortowego podróżowania czy to w interesach, czy w charakterze
turysty oraz kreuje nowe miejsca pracy.

maj 2005 roku

maj 2005 roku
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Uwaga mieszkańcy
Rewy, Pierwoszyna, Mechelinek,
Mostów i Kosakowa

MIJA TERMIN II RATY ZA KORZYSTANIE Z
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
Posiadaczom zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przypominamy, że 31 maja mija termin wpłaty na konto Urzędu
Gminy II raty za korzystanie z tych zezwoleń.
Ci, którzy nie zapłacą – zgodnie z przepisami – otrzymają decyzje
o wygaśnięciu zezwoleń, a o następne można się starać dopiero po
upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o wygaśnięciu.

W
związku
z
tym,
że
wywózka
odpadów
wielkogabarytowych nie doszła do skutku w w/w
miejscowościach, w dniu 23.05 br. w godz. 9.00 do
16.00 odbędzie się dodatkowa zbiórka odpadów
wielkogabarytowych dla wymienionych miejscowości.
Prosimy
o
wystawienie
wszystkich
odpadów
wielkogabarytowych do godziny 8.30.
*****************************************************************

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
POWIATOWY URZĄD PRACY W PUCKU
INFORMUJE:

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków:

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo Nr
82/2004 z dnia 29.10.2004r w sprawie zasad i trybu
postępowania
przy
realizacji
lokalnych
inicjatyw
inwestycyjnych w Gminie Kosakowo, Wójt Gminy Kosakowo
po przeanalizowaniu i rozpatrzeniu wszystkich złożonych
wniosków skierował do Referatu Inwestycji celem realizacji
następujące zadania:
1. Ułożenie dywanika asfaltowego w ul. Staffa w m. Suchym
Dworze,
2. Ułożenie dywanika asfaltowego w ul. Kruczkowskiego (na
odc. od ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Borchardta) w m.
Suchy Dwór,
3. Utwardzenie nawierzchni drogi płytami yomb w ul.
Kalinowej w m. Kosakowo,
4. Ułożenie dywanika asfaltowego w ul. Leśmiana w m.
Suchym Dworze,
5. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Makuszyńskiego i ul.
Jastruna (od ul. Makuszyńskiego do ul. Marii Dąbrowskiej)
w m. Suchy Dwór,
6. Budowa wodociągu przy ul. Owocowej w m. Dębogórzu,
7. Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych w ul.
Cyprysowej – ul. Hebanowej w m. Mosty.
Urząd Gminy planuje w terminie 30 dniowym przygotować
porozumienia z mieszkańcami regulujące szczegóły realizacji
oraz finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych.
Zwraca się szczególną uwagę na fakt, że jeżeli w terminie
określonym w porozumieniu nie zostaną uiszczone wszystkie
wpłaty wówczas zastrzega się prawo do odrzucenia danej
inwestycji i rozpatrzenia w jej miejsce innego ze złożonych
wniosków.
Jednocześnie Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż podczas
spotkania komisji w sprawie Lokalnych Inicjatyw
Inwestycyjnych rozdysponowano całą kwotę 130 tysięcy
złotych zarezerwowaną w budżecie 2005 na ich wspieranie.

Miejsce składan
oświadczeń
Urząd Gminy
Kosakowo Biuro
Obsługi Interesan

Składanie
oświadczeń
25.05.2005

Wypłata
świadczeń
14.06.2005

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

Wypłata w kasie PUP Puck: 23.06.2005r, w godz. 900 - 1400
***************************************************

Uwaga podatnicy podatku od nieruchomości
i rolnego
W związku z aktualizacją przez Starostwo Powiatowe w Pucku
użytków rolnych, wystąpiła konieczność skorygowania wydanych
decyzji administracyjnych o wymiarze podatku od nieruchomości i
podatku rolnego.
Niektórzy podatnicy otrzymają nową decyzję wymiarową ze
skorygowaną kwotą podatku (może wystąpić nadpłata lub
niedopłata).
Wszelkich informacji udziela tut. Biuro Podatków pod nr tel. 66043-19.
Poczekajmy jednak najpierw najpierw na decyzję.

KONDOLENCJE…
Byłemu długoletniemu sołtysowi wsi Pogórze
Panu Klemensowi Baranowskiemu
składamy wyrazy współczucia
z powodu śmierci żony.
PODZIĘKOWANIA
Sołtys Kazimierza dziękuje mieszkańcom wsi, którzy
włączyli się w sprzątanie terenu przy kapliczce oraz
zajeździe przy ul. Rumskiej.

Biblioteka informuje...
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo uprzejmie informuje,
iż z powodu urlopu wypoczynkowego w okresie od 16 maja do
10 czerwca 2005r. będzie czynna w skróconym czasie:
poniedziałek, wtorek
11.45 – 15.45
środa
10.45 – 12.45
czwartek, piątek
11.45 – 15.45

Koło seniorów z Dębogórza uczestniczących w wyjeździe na
Półwysep Helski składa serdeczne podziękowanie Wójtowi
Gminy Kosakowo
za wielkie serce i pomoc w
zorganizowaniu wycieczki.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
w sprawie projektowanego statutu sołectwa

WAKACJE DLA DZIECI Z LITWY
Niedługo koniec roku szkolnego. Są to więc ostatnie chwile na
rozważenie możliwości przyjęcia dzieci poloni litewskiej w wieku
10-16 lat na 2 lub 3 tygodniowe wakacje u nas (w ramach akcji
niesienia pomocy Polakom w Dukszty). Zgłoszenia można składać
w pok. Nr 205 na drugim piętrze tut. Urzędu Gminy lub umówić
się telefonicznie pod nr 660-43-45.
Przypominamy, że cały czas trwa akcja zbiórki darów
pieniężnych i rzeczowych dla dukszańskich dzieci.

Przypominamy, że Zebranie Wiejskie w Pierwoszynie w
sprawie statutu odbędzie się 23 maja br. o godz. 18.00 w
stołówce Szkoły Podstawowej w Mostach, a Zebranie Wiejskie
wsi Rewa – 24 maja br. o godz. 18.00 w Przedszkolu w
Rewie.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach.
Projekt Statutu Sołectwa został wywieszony do wglądu na
parterze tut. Urzędu Gminy oraz znajduje się w Internecie na
stronie www.kosakowo.pl.
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„JESTEŚ TEGO WARTA
– ZBADAJ SWOJE PIERSI”
mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat

Znaleziska w lesie
Niestety, w lasach i miejscach mniej uczęszczanych
ciągle znajdujemy nielegalne wysypiska. W ubiegłym
tygodniu „przyłapano” na „podrzucaniu” śmieci 2
przedsiębiorców z naszego terenu, ale bywa też, że
przywożą je do nas mieszkańcy sąsiednich gmin,
ostatnio nawet z Gościcina.
Wiele rodzin nie zawarło umów na wywózkę śmieci.
Ostrzegamy, że będziemy sprawdzać, gdzie są
wywożone śmieci z takich domostw. Zdarza się, że
wieloosobowa rodzina posiada 1 mały pojemnik,
wywożony 1x na 2 tygodnie lub miesiąc. A co z resztą
śmieci?
Dzięki nowemu pojazdowi terenowemu Straż Gminna
ma możliwość patrolowania miejsc dotychczas
niedostępnych. Tak było w dniu 11 maja br., gdy nasi
funkcjonariusze odkryli podczas patrolu w lesie w
pobliżu cmentarza w Pierwoszynie wyrzuconych 16
silników samochodowych i innych części z rozebranych
aut, prawdopodobnie skradzionych na terenie
Trójmiasta.
Sprawą zajęła się pucka policja.

Wójt Gminy Jerzy Włudzik we współpracy z Grupową
Praktyką Lekarską STERMED s.c. Żarnowiec w trosce o
zdrowie kobiet w wieku 50 do 69 lat (roczniki 1955-1936),
realizując program „Jesteś tego warta – zbadaj swoje piersi”,
zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne Panie, które
nie miały wykonanej bezpłatnej mammografii w ciągu
ostatnich dwóch lat.
Badanie mammograficzne jest szczególnie ważne dla kobiet w
wieku 50-60 lat, ponieważ wtedy najczęściej mogą rozwijać się
w piersi zmiany nowotworowe.
Placówki „STERMED” zostały wybrane przez NFZ w trakcie
postępowania konkursowego „Screening Raka Piersi 2005”.
Badania są prowadzone aparatem nowej generacji SIEMENS,
zgodnie z zaleceniami Centrum Onkologii w Warszawie.
Każde badanie mammograficzne oceniane jest niezależnie
przez 2 lekarzy z Akademii Medycznej w Gdańsku.
Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69
lat na terenie powiatu puckiego i wejherowskiego można
wykonać w pracowni mammograficznej w RUMI, UL.
SOBIESKIEGO 10A po uprzedniej rejestracji pod nr tel. 67353-85.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty, Książeczkę Usług
Medycznych (RUM) i ewent. poprzednie wyniki badań
mammograficznych.

JESZCZE RAZ O PIERWOSZYŃSKICH
SPOŁECZNIKACH EKOLOGACH
Musimy przeprosić p. Alinę Szydłowską z Pierwoszyna i jej
grupę zapaleńców ekologów.
W poprzednim Biuletynie Rady i Wójta Gminy podaliśmy
nieścisłą informację nt. społecznego sprzątania terenów
gminnych. To właśnie ta grupa wysprzątała nie tylko okolice
Pierwoszyna, ale również Rewy i Mechelinek, a przed 1 maja
ciąg spacerowy z Pierwoszyna w kierunku klifu.
Ci miłośnicy przyrody, w tym nasza młodzież, razem z p. Aliną
zorganizowali 1 maja w Pierwoszynie piknik z okazji 1
rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz święto ul.
Orzechowej. W pikniku uczestniczył sołtys p. Jan Śliwiński,
który na łamach naszego Biuletynu dziękuje organizatorom za
pomysł i zaangażowanie.
Słowa uznania przekazujemy również w imieniu Wójta Gminy
Jerzego Włudzika.

CZAT Z WÓJTEM GMINY KOSAKOWO
Wszystkich fanatyków internetu i nie tylko zapraszamy na
kolejny czat z Wójtem Gminy Kosakowo p. Jerzym
Włudzikiem!!! Siadajcie przed monitorami w dniu 23 maja br.
(poniedziałek) o godz. 20.30 i klikajcie, pytajcie, bawcie się
dobrze na www.kosakowo.pl

KONKURS WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ
W dniu 13 maja 2005 roku w Gimnazjum w Mostach odbył się konkurs
Wiedzy o Obronie Cywilnej. Uczniowie gimnazjum w Mostach
odpowiadali na zadane pytania z zakresu obrony cywilnej. Konkurs
organizowało Gimnazjum i Urząd Gminy w Kosakowie . Celem
konkursu było m.in.:
- popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji obronnej i
humanitarnych idei obrony cywilnej,
- doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu powszechnej
samoobrony,
- doskonalenie umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym
w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka. Spośród
25 uczestników konkursu największą wiedzą wykazali się, zajmując
cztery kolejne miejsca następujący uczniowie:
-

Najbliższa sesja
Rady Gminy Kosakowo
Na najbliższą sesję Rady Gminy Kosakowo jej
Przewodniczący
Adam
Miklaszewicz
zaprasza
wszystkich zainteresowanych życiem społeczności
lokalnej w dniu 24 maja br. o godz. 16.00 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Kossakowie.

I miejsce – Marcin Denc
II miejsce – Michał Duda
III miejsce – Michał Michalski
IV miejsce – Mariusz Zinka

Przypominamy...
W dniu 27 maja 2005r.
Urząd Gminy będzie nieczynny.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Za
przygotowanie i współprace przy organizacji konkursu serdeczne
podziękowania Wójt Gminy składa Pani Mirosławie Piotrkowskiej .
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W trosce o czysty świat
Realizowana przez Komunalny Związek Gmin akcja „Moja dzielnica – moja sprawa” zatacza coraz szersze kręgi. Wiosną
tego roku na terenie gmin należących do Związku - w ramach Dnia Ziemi realizowane jest podsumowanie akcji, którą
Związek rozpoczął jesienią. Celem jest uświadomienie mieszkańcom jest ważna jest ochrona środowiska. Wszyscy
właściciele nieruchomości powinni znać swoje obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku i posiadać umowy
na wywóz śmieci. Wytwórcy odpadów – a więc my wszyscy musimy segregować odpady – w żadnym wypadku nie wolno
ich spalać! Jest to nie tylko niedozwolone, ale i niebezpieczne – wraz z dymem do atmosfery przedostają się bardzo
toksyczne substancje.
Dla dzieci i dorosłych
W ramach „Mojej dzielnicy” od jesieni prowadzone były akcje dla dzieci: „Dzieci pytają dorosłych” oraz „Moja dzielnica
– dzieci sprawa czyli edukacja dla zmian”. Rzeczywistość nie napawa optymizmem – z sondaży wynika, że ponad 20
proc. mieszkańców gmin z terenu KZG nie ma podpisanych umów na wywóz śmieci, a około pięciu procent – wprost
przyznaje, że spala śmieci w przydomowych paleniskach. W takich sytuacjach, oprócz działań edukacyjnych, mających na
celu zmianę złych przyzwyczajeń, konieczne są kontrole służb do tego powołanych. Z inicjatywy KZG „Dolina Redy i
Chylonki” w końcu maja planowana jest konferencja z przedstawicielami Straży Miejskiej. Mowa będzie o problemie
utrzymania czystości. Przedstawiciele Związku zamierzają zaproponować, aby przynajmniej jeden miesiąc w roku był
miesiącem wzmożonych kontroli obszarów najbardziej zanieczyszczanych w poszczególnych gminach. Straż sprawdzać
będzie, czy mieszkańcy posiadają umowy na wywóz odpadów i jak je rozliczają.
Ziemia ma swój dzień
Nie od dziś wiadomo, że najlepszymi nauczycielami dla dorosłych są ich dzieci. Ważne
jest więc, aby edukację ekologiczną naszych pociech zaczynać już w przedszkolu.
Wiosną w gminach z terenu KZG odbywają się podsumowanie prowadzonych przez
cały rok w przedszkolach i szkołach akcji „Moja dzielnica – dzieci sprawa, czyli
edukacja dla zmian”. W tym roku wzięło w niej udział 17 placówek. Jako pierwsze,
festynem odbywającym się 18 kwietnia, działania swoje podsumowało Przedszkole
Samorządowe nr 9 przy ulicy Biskupa Dominika w Gdyni. Na imprezę zaproszono
przedstawicieli Rady Dzielnicy, rodziców oraz KZG – inicjatora akcji, fundatora
nagród. Przez miniony rok szkolny wychowawczynie Anna Zgadzaj i Aneta Pasieka
prowadziły wraz z sześcio- i pięciolatkami projekt ekologiczny „Ziemia naszym
domem”. Dzieci uczyły się segregować odpady, dowiadywały się, dlaczego nie wolno
ich spalać, a swoją wiedzą dzieliły się z rodzicami.
Podobne projekty realizowane były także w innych placówkach. W Szkole
Podstawowej w Dębogórzu uczniowie przekonywali się np., że duże znaczenie dla ochrony środowiska mają nasze
zakupy, a konkretnie rodzaj opakowań, w które pakowany jest towar. W SP nr 2 w Redzie dzieciaki ratowały Ziemię,
zbierając zużyte baterie, a w Sopocie w Miejskim Przedszkolu nr 4 – kompostowały odpady zielone i organiczne w
ogródku. W innych placówkach duży nacisk położono na segregację odpadów, a hasła brzmiały np. „Dorośli i dzieci –
wszyscy segregują śmieci” albo „Dobre rady na odpady”. W sumie w akcji, przeprowadzonej w 14 placówkach wzięło
udział 29 nauczycieli oraz około tysiąca dzieci z przedszkoli oraz klas I – III.
M.G.
KONTAKT
Wszelkie zapytania, problemy związane szczególnie z gospodarką odpadami, ale także z innymi problemami ochrony
środowiska i edukacji ekologicznej prosimy kierować na adres:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl,
- gospodarka odpadami: tel. 624-66-11, mail: dgo@kzg.pl
- ochrona środowiska: tel. 624-75-15, dos@kzg.pl
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Sprawozdanie z prac Wójta
Gminy Kosakowo
w okresie od 30.03 – 27.04.2005r.
I Sprawy organizacyjne
1.
2.
3.
4.

Zarządzeniem nr 32/2005 z dn. 5.04.2005r. ogłosiłem wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia i
poddzierżawienia na okres 9 lat.
Zarządzeniem nr 34/2005 z dn. 11.04.05r. wszcząłem postępowania w sprawie ustalenia opłat adiacenckich dla właścicieli nieruchomości położonych
w miejscowości MOSTY.
Zarządzeniem nr 40/2005 z dn. 26.04.05r. ogłosiłem przetarg publiczny ustny na sprzedaż samochodu Straży Gminnej Polonez. Cena wywoławcza wg
wyceny rzeczoznawcy wynosi 3.000 zł. Przetarg odbędzie się 5 maja br. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy.
Odbywają się konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektowanego statutu sołectwa. Większość z nich zostanie przeprowadzona w m-cu IV/br.
Termin Zebrań Wiejskich w Pierwoszynie i Rewie ze względu na uroczystości kościelne został przełożony na 23 i 24.05. br.

II Gospodarka nieruchomościami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zawarcie umowy dzierżawy na dzierżawę części działki nr 102/10 o powierzchni 116 m2 położonej w obrębie Mechelinki na okres 3 lat (od
15.04.2005 r. do 14.04.2008 r.) z przeznaczeniem na użytkowanie lokalu gastronomicznego. Czynsz miesięczny 382,80 zł + VAT 22%
Zawarcie umowy dzierżawy na lokal użytkowy o pow. 126 m2 położony w Kosakowie stanowiący własność osoby fizycznej w celu prowadzenia
pomieszczenia biurowego Urzędu Gminy Kosakowo ( siedziba Straży Gminnej ) na okres 2 lat. Czynsz miesięczny 500,00 zł.
Zawarcie umowy przedwstępnej najmu lokalu mieszkalnego – ½ części budynku mieszkalnego o pow. 106 m2 i budynku gospodarczego położonego
na działce nr 392/1 w Dębogórzu Wybudowanie przy ul. Długiej 16. Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 zł + 22% VAT. Najemca
zobowiązany do wykonania na własny koszt prac remontowych z uwagi na zły stan techniczny budynku wraz z remontem świetlicy wiejskiej.
Zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 147/45 o pow. 300 m2 położonej w Rewie z przeznaczeniem na prowadzenie szkółki sportów wodnych
w okresie od 15 maja 2005 roku do 15 września 2005 roku. Czynsz jednorazowy w wysokości 900,00 zł + VAT 22%.
Zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 147/45 o pow. 40 m2 położonej w Rewie z przeznaczeniem na sprzedaż lodów i akcesoria plażowych
na okres od 01.07.2005 do 04.09.2005r. Czynsz jednorazowy w kwocie 366,93 zł + VAT 22%.
Wywieszenie ogłoszenia o możliwości składania ofert pisemnych na zawarcie umowy dzierżawy i poddzierżawy nieruchomości położonych w
miejscowości Rewa z przeznaczeniem na urządzenie sezonowych toalet i natrysków.
W dniu 27 kwietnia 2005 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Kosakowo
i Mosty. Licytacja ustna wyznaczona na 01 czerwca 2005 roku.

III Zamówienia publiczne
1.
2.
3.
4.
5.

W II przetargu (I unieważniono) na „sprzątanie plaż i terenów przyległych do plaż w miejscowościach Rewa i Mechelinki” została wybrana oferta
firmy Handel-Usługi Iwona Dettlaff z Gdyni za cenę brutto 53.500 zł (wpłynęło 5 ofert, 2 odrzucono, najtańsza oferta 53.500 zł, najdroższa oferta
93.732 zł).
Ogłoszono drugi przetarg na „utrzymanie czystości i porządku w gminie”. Pierwszy przetarg unieważniono, gdyż cena najkorzystniejszej oferty
przekroczyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył w budżecie na wykonanie zamówienia (114.490 zł).
W postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „dostawę i zakup samochodu dla Straży Gminnej” została wybrana oferta firmy „Tarmot” z
Wysogotowa k. Poznania za cenę brutto 40.828,52 zł (wpłynęły 2 oferty, druga za cenę 43.307,93 zł).
Unieważniono przetarg na „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Słonecznikowej”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty
przekroczyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył w budżecie na wykonanie zamówienia (wpłynęły 2 oferty).
W przetargu na „opracowanie mpzp nieruchomości położonych w Mostach” została wybrana oferta Biura Urbanistycznego PPP z Gdańska za cenę
brutto 34.160 zł (wpłynęło 6 ofert, najtańsza 34.160 zł, najdroższa 109.800 zł).

IV Narady i spotkania Wójta
5.04.2005 – podpisanie aktów notarialnych w sprawie bezprzetargowej sprzedaży i zamiany nieruchomości; wizja lokalna w terenie – budynek
przeznaczony na świetlicę w Dębogórzu Wyb.
6.04.2005 – udział w zebraniu sprawozdawczym Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o/Dębogórze; wizyta Komendanta Policji Powiatowej w Pucku i
rozmowa dotycząca bezpieczeństwa oraz rozwoju komisariatu
7.04.2005 – lustracja gminy pod względem porządku
11.04.2005 – spotkanie dotyczące wytyczenia miejsca oraz utworzenia szkółki żeglarskiej na terenie Rewy, narada w sprawie festynu pn. „Rybka w Rewie”
12.04.2005 – udział w Mistrzostwach Sportowych Klas Młodszych Szkół Podstawowych z gminy Kosakowo
13.04.2005 – rozmowa z przedstawicielami Urzędu Morskiego nt. usytuowania punktów z działalnością sezonową na terenie pasa technicznego w Rewie
14.04.2005 – rozmowa z Prezesem Banku Rumia Spółdzielczego nt. budowy banku na terenie gminy Kosakowo; Sesja Rady Gminy
15.04.2005 – członek jury w konkursie powiatowym zorganizowanym w Domu Kaszubskim w Dębogórzu pn. „BË NIE ZABËC MÓWË STARKÓW”
16.04.2005 – udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie
18.04.2005 - udział w uroczystości 94- lecia urodzin p. Marianny Trela z Mostów
19.04.2005 – otwarcie „Ekodoliny” w Łężycach
20. 04.2005 – udział w konkursie Rodno Mowa w Domu Kaszubskim w Dębogórzu; zebranie wiejskie w Dębogórzu Wyb.
21.04.2005 – udział w gminnym turnieju ekologicznym w Mostach; udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin
Wiejskich; udział w Targach Ekologicznych w Gdańsku; udział w uroczystości 91- lecia urodzin p. Marty Hildebrandt z Rewy; zebranie wiejskie w Suchym
Dworze
22.04.2005 – udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu nt. utrzymania dróg powiatowych, zebranie wiejskie w Mostach
23.04.2005 – szkolenie pracowników Urzędu Gminy z zakresu „Postępowanie administracyjne w praktyce”; najazd na „suche wyspy” w Rewie
24.04.2005 – konferencja samorządowa w Urzędzie Wojewódzkim
25.04.2005 – udział w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”; wizja lokalna na terenie placów budowy na terenie gminy
Kosakowo; posiedzenie Zarządu Straży Pożarnej
26.04.2005 – rozmowy z przedstawicielami telekomunikacji nt. dobudowy czytelni w bibliotece, budowy ul. Leśnej; udział w posiedzeniu Komisji Oświaty,
Kultury i Zdrowia, Komisji Ekologii i Rolnictwa oraz Komisji Budżetowo – Gospodarczej; zebranie wiejskie w Pogórzu
27.04.2005 – obecność w Szkole w Mosatch na konkursie pn. Polscy Nobliści; zebranie wiejskie w Kosakowie

„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 2000 egz.
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WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOSAKOWO ZA ROK 2004
Dochody gminy zostały wykonane w 100,24%, a wydatki w 92,43%.

DOCHODY: 19.443.003 zł, w tym:
1.
2.
3.
4.

dochody własne
subwencje
dotacje
udział w podatku. stanowi. dochód budżetu państwa

11.437.539
3.086.504
2.296.434
2.622.526

Dochody własne (w zł):
Realizacja dochodów własnych w 2004r. stanowi 99,87% w stosunku do planu rocznego (na obniżenie planowanych
dochodów miały wpływ: przyjęcie gruntu przez gminę, zmiana klasyfikacji gruntów)
1. podatek od nieruchomości
8.021.731
(89.33%)
2. podatek od środków transportowych
279.976
(147,25%)
3. podatek od posiadania psów
10.062
(87,38%)
4. podatek rolny i leśny
139.228
(101,35%)
5. opłaty lokalne
- skarbowa
24.239
(57,68%)
- z opłat administracyjnych za czynności urzędowe
14.750
(123,20%)
- z opłaty targowej
1.752
(46,11%)
6. dochody z podatków pobierane przez Urzędy Skarbowe (na te dochody gmina nie ma wpływu)
- od spadków i darowizn
59.969
(399,79%)
- z karty podatkowej
26.016
(86,72%)
od
czynności cywilno-prawnych
370.153
(147.69%)
- opłata skarbowa
293
(0,7%)
7. z opłaty eksploatacyjnej
130.177
(100,45%)
8. dochody z mienia gminy
1.528.998
(181,52%)
9. pozostałe dochody
832.075
(102,97%)
(w tym za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 109.663, renty planistyczne 62.331, opłaty adiacenckie 450.906, odsetki
na rachunkach bankowych i lokatach 57.559.
Subwencje (w zł):
1. część oświatowa
2. część podstawowa

3.083.846
2.658

Dotacje (w zł):
1. dożywianie uczniów
15.660
2. dofinansowanie kanalizacji
1.050.000
3. dofinansowanie zakupu samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych
76.752
4. dofinansowanie rozbudowy szkoły w Pogórzu
100.000
5. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej
15.430
6. na realizację zadań zleconych
991.188.
Pożyczki –

1.283.924.

WYDATKI : 19.811.235, co stanowi 92,43% planu rocznego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rolnictwo i łowiectwo
transport i łączność
turystyka
gospodarka mieszkaniowa
planowanie przestrzenne, cmentarze
administracja publiczna
w tym:
- zadania zlecone
40.300
- Rada Gminy
153.000
- Urząd Gminy
2.348.429
- Straż Gminna
139.771
- rozbudowa Urzędu
439.865
7. bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.
8. obsługa długu publicznego
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226.754
1.897.081
271.583
258.678
330.579
3.121.365

(97,51%)
(88,86%)
(79,44%)
(86,81%)
(95,19%)
(98,07%),

148.081
175.426

(98,94%)
(100%)

9. wpłata gminy do budżetu państwa
884.330
(100%)
10. oświata i wychowanie
5.186.793
(97,36%)
Subwencja z budżetu państwa na rok 2004 wynosiła 3.083.846 zł, co stanowi 64,58% wydatków bieżących

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

- Szkoła Podstawowa Dębogórze
- Szkoła Podstawowa Mosty
- Szkoła Podstawowa Pogórze
- gimnazjum Mosty
stypendia dla studentów
ochrona zdrowia
pomoc społeczna
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
- zasiłki i pomoc w naturze
- ośrodek pomocy społecznej
pomoc materialna dla uczniów
gospodarka komunalna
- gospodarka ściekowa – kanalizacja
kultura
kultura fizyczna i sport

1.124.291
(liczba uczniów 112)
1.806.971
(liczba uczniów 325)
1.115.951
(liczba uczniów 130)
949.961
(liczba uczniów 174)
12.548
(97%)
98.056
(85,27%)
1.200.923
(96,38%), w tym:
585.885
345.909
107.870
125.320
5.590.002 w tym m. in.:
5.049.601
158.080
(96,02%)
91.620
(90,41%)

WIĘKSZE WYDATKI I INWESTYCJE (w zł):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i częściowa modernizacja sieci
wodociągowej w miejscowości Pogórze w ramach programu ISPA
149.450
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kazimierz w
ramach programu ISPA
42.700
wykonanie robót wykończeniowych budowlanych i instalacyjnych przy nadbudowie budynku Urzędu Gminy
163.842
modernizacja Stacji uzdatniania wody pitnej w hydrofornii Dębogórze
208.954
II etap nadbudowy Szkoły Podstawowej w Pogórzu
265.134
budowa chodnika Pierwoszyno-Mosty
107.106
rozbudowa oświetlenia na drogach gminnych
123.000
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Leśnej
48.800
budowa ul. M. Dąbrowskiej I etap
699.970
budowa chodników i zatok autobusowych przy ul. Pomorskiej II etap
96.697
roboty odwodnieniowe terenu pod budowę boiska przy SP Dębogórze
52.170
dostawę i montaż stacji uzdatniania wody Mosty II
120.000
kosze, ławki parkowe oraz elementy małej architektury
70.882
ulepszono nawierzchnię dróg gminnych oraz wykonano modernizację ulic Jagodowej, Modrzewiowej, Cytrynowej,
Kujawskiej, Okopowej, Chabrowej, Wiśniowej
184.225
wykonano: chodnik i parking w miejscowości Pierwoszyno, zatokę oraz wjazd na ul. Chmielną w Dębogórzu,
chodnik na odcinku Gdyńska-Łąkowa w Mostach, chodnik i odwodnienie ul. Źeromskiego, wjazd na ul.
Kasztanową
94.472

Z inicjatywy Wójta i przy aprobacie Radnych poczyniono starania w pozyskaniu środków pozabudżetowych, które w
znacznym stopniu przyspieszyły realizację zadań i oczekiwań mieszkańców, m. in.:
• 1.050.000 zł
na budowę kanalizacji gminnej
• 100.000 zł
na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Pogórzu
• 76.752 zł
na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Po raz pierwszy aż 150 dzieci skorzystało z wypoczynku kolonijnego w zaprzyjaźnionej gminie Krościenko nad Dunajcem.
W radykalny sposób zmienia się oblicze i wygląd naszej gminy, dobitnym tego przykładem jest miejscowość Rewa, która
przekształciła się w „kurort”.
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Wydatki budżetu Gminy Kosakowo
w latach 2003 i 2004
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- rok 2004

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Administracja - wydatki bieżące
Administracja - wydatki majątkowe (rozbudowa Urzędu i zakup samochodu dla przewozu osób
niepełnosprawnych)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
Wpłata do budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna (w tym zasiłki rodzinne w 2004 r.)
Pomoc materialna dla uczniów
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna – kanalizacja
Kultura
Kultura fizyczna i sport

Realizując hasła:
• „gmina przyjazna mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom” Urząd Gminy Kosakowo, po przeprowadzeniu
audytu, otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:2000, co w znaczny sposób przyczyniło się do podwyższenia
jakości obsługi interesantów
• „w zdrowym ciele zdrowy duch” umożliwiono młodzieży szkolnej korzystanie z dodatkowych zajęć w ramach
prowadzonych sekcji sportowych (siatkówka chłopców i dziewcząt, koszykówka, lekkoatletyka chłopców i
dziewcząt, kulturystyka), czego podsumowaniem było zorganizowanie trzech imprez sportowych:
o Olimpiada letnia
o Olimpiada zimowa
o Mistrzostwa sportowe klas młodszych.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy wprowadziliśmy jako jedyni w województwie, a może i w
kraju darmowe uczestnictwo dzieci powyżej 3 lat w zajęciach klas przedszkolnych.
O podejmowanych decyzjach i działaniach na bieżąco informujemy społeczeństwo gminy poprzez aktualizowaną
stronę internetową i wydawany biuletyn Rady i Wójta Gminy.
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PORADNIK OBYWATELA
Informacje jakie znajdą Państwo poniżej już w większości znacie, ale dopiero w momencie kiedy wydarzy się jakaś tragedia i
dotknie ona naszych bliskich zadajemy sobie pytania :
•
•
•
•

Dlaczego nie przygotowaliśmy się...........???
Dlaczego nie upewniliśmy się .................???
Dlaczego nie spytaliśmy się ....................???
Gdzie były służby ratownicze ..................???

Każdego dnia miliony ludzi wstają rano, idą do pracy lub do szkoły, nie zdając sobie sprawy co czeka ich za rogiem domu
lub na ulicy obok. Często zdarza się jednak coś całkiem nieoczekiwanego:
- katastrofa drogowa lub kolejowa,
- awaria chemiczna w zakładzie pracy,
- wichura o nadzwyczajnej sile
- lub ulewne deszcze powodujące powódź.
- ktoś wykopie lub znajdzie niewypały
Ludzie dopiero wtedy dowiadują się jak delikatne i kruche jest ich życie.
Katastrofalne zdarzenia każdego roku powodują kalectwo lub śmierć setek osób, wyrządzają także znaczne straty materialne.
Jeżeli katastrofa zdarzy się w Twoim otoczeniu możesz z ufnością oczekiwać na pomoc służb ratowniczych, miejscowych
władz czy coraz liczniejszych organizacji humanitarnych.
Jednak sama /sam/ musisz zawczasu zapewnić warunki do przetrwania dla Ciebie i Twojej rodziny do momentu kiedy
nadejdzie pomoc!
Na biuletynu znajdziesz "garść" praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się na najgorsze. Po zapoznaniu się z
nimi, nie musisz się do nich stosować, ale wtedy świadomie zrezygnujesz z darmowej szansy - na zminimalizowanie
skutków oddziaływania katastrof naturalnych lub innych zagrożeń - dla Ciebie i Twojej rodziny.
Lista problemów do rozważenia nie ma końca.
Dla Twojego własnego bezpieczeństwa zachęcamy Cię do poważnego zastanowienia się nad sposobami złagodzenia
potencjalnych skutków katastrof w Twoim otoczeniu i wypracowania wspólnie z Twoimi najbliższymi zasad zachowania się
w razie wystąpienia
nadzwyczajnych zagrożeń.
Bardzo pomocne jest zadawanie sobie i innym pytania:
"Co zrobić jeżeli ..."
... nastąpi katastrofa ?
...zabraknie wody lub energii elektrycznej ?
..najbliższa mi osoba zostanie ranna w wypadku ?
..ktoś znajdzie niewypały ?
Dlatego czytaj „ Poradnik Obywatela „ który publikowany jest na łamach biuletynu gminnego.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY ZNALEZIENIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Wiele nieszczęść powodowanych jest nierozważnym podnoszeniem, odkopywaniem, przenoszeniem i wrzucaniem do
ognisk znalezionych niewybuchów. Powiadamiając o tym fakcie terenowe organy administracji państwowej, Policję lub
Minerskie Patrole Oczyszczania Terenu (MPOT) chronimy nasze życie. Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej
minęło prawie 60 lat, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów
niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Należy mieć świadomość, że materiał
wybuchowy stosowany w technice wojskowej, w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju
warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe
właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie,
rzucanie itp.)
Są to w szczególności:
zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, pancerzownice, granaty, miny wszelkich typów,
ładunki materiałów wybuchowych, złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.
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Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego,
przemysłowego lub innego), które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy
manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą. Zaliczyć do nich można: płyn łatwopalny, żrący i
trujący, zawartość butli stalowych, gaśnic, resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp. Unieszkodliwianiem
materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych zajmują się Minerskie Patrole Oczyszczania Terenu (MPOT),
które działają na określonych obszarach.
Telefony alarmowe :
999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż pożarna
997 - Policja
660-43-43 Urząd Gminy Kosakowo
660-43-11 –Straż Gminna w Kosakowie

OCZYSZCZANIE TERENU Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Lp.

Numer

1.

Nr 6

Jednostka
wojskowa
wydzielająca
MPOT

Nr telefonu oficera
Powiat
dyżurnego

19 BSAP Lębork, tel.059
ul.
Obrońców fax 059
Wybrzeża 1
w.318

8629659 Lębork,
8621900 Wejherowo, Słupsk,
Bytów,
Kartuzy,
Pucki

Uwaga: Półwysep Helski oraz pas wybrzeża o szerokości do 200 m i głębokości
morza do 1,5 m jest terenem odpowiedzialności Minerskiego Patrolu
Oczyszczania Terenu Marynarki Wojennej (tel. 058 6757200).

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub wybuchu, niewłaściwe postępowanie
wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a
nawet śmierci. W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić Policję, która sprawdzi czy
znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce
do czasu przybycia patrolu minerskiego. Wszystkie zgłoszenia dotyczące oczyszczania terenów z przedmiotów
wybuchowych patrole realizują niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Zgłoszenia
pilne
realizują
natychmiast
tzn.
nie
później
niż
w
ciągu
doby.
Za pilne zgłoszenia należy uważać takie zgłoszenia, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub
niebezpiecznych wszędzie tam, gdzie stwarzają one szczególne niebezpieczeństwo dla ludności, powodują wstrzymanie
pracy, nauki itp., a więc np. na terenie szkół, na ulicach miast, w zakładach pracy itp.
“Kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy,
głębokie rowy znalezionych niewybuchów”
OBOWIĄZKI WŁADZ TERENOWYCH
Terenowe organy administracji państwowej:
•
•
•
•
•

przyjmują zgłoszenie o znalezieniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych od ludności, instytucji, jednostek
gospodarki państwowej i uspołecznionej,
sprawdzają czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny,
zabezpieczają miejsce znalezienia,
wpisują znalezienie przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego do “Książki ewidencji zgłoszeń”,
powiadamiają jednostkę wojskową podając:
o dokładne miejsce wykrycia,
o adres osób mogących wskazać miejsce znajdowania się przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego.
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