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ODSŁONIĘCIE TABLIC W ALEJI ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA
W niedzielę 3 lipca br. w Alei w Rewie dokonano odsłonięcia kolejnych tablic upamiętniających sylwetki zasłużonych ludzi morza.
Uroczystość rozpoczęła się w aurze słońca gasnącego na horyzoncie. Mszy św. koncelebrowanej, tego niedzielnego popołudnia na Szpyrku
w Rewie w asyście naszych proboszczów przewodniczył biskup Ryszard Kasyna. Wśród gości zaproszonych z tej okazji, nie zabrakło
przedstawicieli Senatu i Sejmu RP, Rady Ministrów, samorządu województwa, samorządów lokalnych, Marynarki Wojennej RP,
społeczności gminnej i turystów. Uroczystość uświetniła Kompania Reprezentacyjna 49 Pułku Śmigłowców Bojowych z Pruszcza
Gdańskiego i Gdyński Szwadron Krakusów w historycznych mundurach, orkiestra reprezentacyjna Ziemi Puckiej i artyści Filharmonii
Bałtyckiej. Nie zabrakło również rodzimego chóru „Morzanie”.
Do zgłaszania kandydatur zasłużonych ludzi morza, wiosną tego roku, Wójt Gminy jako gospodarz terenu, zaprosił wszystkie samorządy w
Polsce leżące nad morzem. Spływały wnioski od Świnoujścia aż po Krynicę Morską. Później do prac przystąpili członkowie Kapituły w
składzie :
Marszałek Województwa Pomorskiego, Dowódca Marynarki Wojennej RP, Rektor Akademii Morskiej w Gdyni, Prezes Ligi Morskiej i
Rzecznej, Starosta Pucki, Redaktor ds. marynistyki TVP3, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo, Wójt Gminy Kosakowo.
To zgodnie z ich wyborem w tym roku w Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie odsłonięto i poświecono tablice Karola Olgierda
Borchardta, Augustyna Necla i Mariusza Zaruskiego.
Zamykając uroczystość Wójt Jerzy Włudzik zaprosił wszystkich na zaduszki morskie, które odbędą się w tym samym miejscu w dniu 2
listopada br.

Gospodarczo – Samorządowy HIT Pomorza – certyfikat dla gminy Kosakowo.
Gmina Kosakowo, jedyna w woj. pomorskim otrzymała
„Certyfikat HIT 2005” za „skuteczne kreowanie wizerunku
gminy przyjaznej mieszkańcom, gościnnej dla turystów i
otwartej wobec inwestorów”. Konkurs był rozgrywany na
obszarze województwa pomorskiego, a jego organizatorami
byli Agencja Promocyjna PUNKT S i Konwent Starostów
Województwa Pomorskiego. Celem konkursu jest promocja
najlepszych produktów, usług i dokonań firm, samorządów
lokalnych
oraz
przedsięwzięć
ekologicznych
i
organizacyjnych. Uroczystość wręczenia Certyfikatu odbyła
się w dniu 6.07.2005r. w Straszynie. W imieniu Gminy
odebrał go Wójt Jerzy Włudzik.
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II MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW
ROCZNIKA 1989

II Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców rocznika1989
o Kosakowską Łódkę
Organizator – Wójt Gminy Kosakowo
pod patronatem
Prezesa Zarządu
Europejskiej Młodzieżowej Ligi Koszykówki

oraz
Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki

16 – 18 września 2005 roku
Hala Widowiskowo – Sportowa w Mostach
Kosakowo
Uczestnicy: Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Białoruś, Ukraina, USA i Polska.

KALENDARZ IMPREZ
data

tytuł imprezy

6 sierpień

Ogólnopolskie Eliminacje
Wyborów Miss Lata 2005
Koncert zespołu HAPPY
END
Festyn integracyjny

15 sierpień

Festyn Kaszubski

27 sierpień

Rozgrywki o puchar
Przewodniczącego Rady
Gminy

30 lipiec

organizator

miejsce

UG Kosakowo
PIA Impresario

Rewa

Sołectwo Pierwoszyno
ZK-P o/ Dębogórze
UG Kosakowo
UG Kosakowo

plener
Szpyrk w Rewie
Boisko w
Kosakowie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
____________________________________________________________________________
Informujemy, ze w dniach 1 – 31 sierpnia br. Gminna Biblioteka Publiczna w Kosakowie będzie nieczynna
z powodu urlopu pracownika.
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BAZA NOCLEGOWA

OGŁOSZENIA

Urząd Gminy Kosakowo zwraca się z prośbą do mieszkańców
naszej gminy wynajmującym swoje pokoje turystom, aby
dostarczyli do Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w
Rewie przy ulicy Morskiej swoje dane, nr telefonu, dane o
pokojach oraz cenach za wynajem pokoi w celu stworzenia
bazy noclegowej dla współpracy z Punktem Informacji
Turystycznej udzielającym informacji turystom o wolnych
miejscach.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o.
prosi mieszkańców gminy Kosakowo do zaprzestania
podlewania ogrodów przydomowych w godzinach od 7 – 22.
Podlewanie w tych godzinach, jest przyczyną spadku
ciśnienia na sieci i może doprowadzić do zaniku wody, co się
bardzo często zdarza w Suchym Dworze.
Mając na uwadze powyższe prosimy o zastosowanie się do
powyższych zaleceń.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o.
wzywa mieszkańców miejscowości Rewa do zaprzestania
wrzucania do urządzeń sanitarnych ( miski ustępowe,
studzienki kanalizacyjne na posesjach itp.) materiałów
mogących
zmniejszać
przepustowość
przewodów
kanalizacyjnych. Zgodnie z art. 9 pkt. 2 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. Nr 72 poz. 747 z 2001 roku)
zabrania się
wprowadzania do urządzeń kanalizacji sanitarnej odpadów
stałych w tym piasku, żwiru, resztek pokarmu, tekstyliów itp.
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń sanitarnych, powoduje
częste awarie zarówno na sieci jak i na przepompowniach.
Jednocześnie
informujemy
właścicieli
punktów
gastronomicznych o konieczności montażu łapaczy tłuszczu.
Wymóg ten wynika z fatalnej jakości odprowadzonych
ścieków. Tłuszcz osadza się na przewodach kanalizacyjnych,
powoduje obniżenie wydajności pomp, a co za tym idzie
zwiększa ryzyko wystąpienia awarii na przepompowniach.
Mając na uwadze powyższe informujemy, iż wszyscy
właściciele punktów gastronomicznych zobowiązani są do
zamontowania łapaczy tłuszczu na swoich przyłączach. Po
tym terminie przedstawiciele P.U.K. „PEKO” będą
dokonywać kontroli jakości odprowadzanych ścieków.
Wobec właścicieli, którzy nie dostosują się do tego wymogu
zostaną wyciągnięte konsekwencje.
W celu zasięgnięcia informacji o warunkach montażu w/w
urządzeń prosimy o kontakt pod nr 625 – 47 – 47 .

DZIECI POLONII LITEWSKIEJ
NA KOLONIACH W DĘBOGÓRZU
Od 18 do 30 lipca br. w Szkolnym Młodzieżowym
Schronisku przy SP w Dębogórzu na zaproszenie Wójta
Gminy gościć będziemy 40 osobową grupę dzieci z Dukszty
w rejonie Wileńskim. Ten piękny gest dla dzieci polonii
litewskiej zawdzięczamy inicjatywie Wójta Jerzego Włudzika
i mieszkańcom gminy, którzy wsparli akcję wykupując
cegiełki lub wpłacili dobrowolne kwoty na podane konto.
Dla tego celu zorganizowano również bal charytatywny w
ośrodku wczasowym w Rewie, gdzie odbyła się licytacja
obrazów, przedstawiających widoki wileńskie, wykonanych z
wielką starannością i polotem przez uczniów szkół w Mostach
i Dębogórzu.
Wszystkim darczyńcom, w imieniu dzieci z Dukszty
dziękujemy. Mamy nadzieję, że dzieci wyjadą stąd
zadowolone.

Przedstawiciele Samorządu Wileńskiego złożyli na ręce
Wójta Gminy podziękowania za zaproszenie dzieci na
letni wypoczynek do Polski.
Zamieszczamy treść podziękowań:
„ Serdecznie dziękuję za zaproszenie 40 dzieci ze Starostwa
Dukszty w Rejonie Wileńskim na Litwie na kolonie do Gminy
Kosakowo. Proszę o przekazanie wyrazów wdzięczności dla
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do
zaproszenia dzieci polskich z Litwy na wypoczynek do
Macierzy. Mamy nadzieję, ze pobyt nie tylko stworzy dla
dzieci możliwość wypoczynku po pracowitym roku szkolnym,
ale też przyczyni się do bliższego poznania tego pięknego
regionu, jakim jest Pobrzeże Kaszubskie, stanie się doskonałą
lekcją języka ojczystego, historii i dnia dzisiejszego Pomorza
Polskiego.”
Maria Rekść
mer Samorządu Rejonu Wileńskiego

Rada Sołecka wsi Pierwoszyno informuje, że prace na
konkurs na logo wsi można składać do 30 września br.
POWIATOWY URZĄD PRACY W PUCKU
INFORMUJE:

Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków:
Miejsce składan
oświadczeń

*************************************
Przedstawienie Teatru Kurtyna
z Krakowa

Urząd Gminy
Kosakowo Biuro
Obsługi Interesan
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W dniu 10 czerwca 2005 r. o godz. 11 na hali Sportowej
przy Gimnazjum w Mostach zostało wystawione
przedstawienie Teatru Kurtyna z Krakowa pod tytułem „ W
pogoni za szczęściem ”. W spektaklu uczestniczyli wszyscy
uczniowie Gimnazjum w Mostach oraz najstarsze klasy Szkół
Podstawowych z terenu naszej gminy.
Przedstawienie sprowokowało młodzież do głębszych
przemyśleń na temat ich życia w grupie i związanymi z tym
problemami emocjonalnymi.
Relacje aktorów i młodzieży były bardzo żywiołowe,
uczniowie byli szczerze zainteresowani przedstawianymi
treściami.
Należy przypomnieć, że była to już trzecia wizyta w naszej
szkole tego Teatru.

Składanie
oświadczeń
25.07.2005

Wypłata
świadczeń
10.08.2005

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

Wypłata w kasie PUP Puck: 23.08..2005r, w godz. 900 - 1400

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

PODZIĘKOWANIA
Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania proboszczom
tut. parafii za udział w koncelebrowanej mszy św. przy Alei
Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie w dniu 3.07.br. Dziękuje
za niezawodną współpracę. Pięknie dziękuje również chórowi
„Morzanie”.

Sołtys wsi Mosty składa podziękowania p. Stefanowi Kujawa
oraz młodzieży z Mostów za pomoc w pracach związanych z
remontem placu zabaw.
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Spotkanie zostało przyjęte przez uczniów z
zainteresowaniem i wykazało jak mała jest wiedza
dotycząca najbliższej historii naszej Ojczyzny.
Najlepszą metodą jej poznawania jest poznawać ją od
żyjących jeszcze bezpośrednich świadków.
Nasze wspólne spotkania staną się tradycją Gimnazjum
i będą atrakcyjną formą poznawania historii – tej
trudnej, ale prawdziwej.
Szczególne podziękowania należą się Panu Józefowi
Matuszewskiemu, który wspólnie z Wójtem Gminy
Kosakowo
Panem
Jerzym
Włudzikiem
byli
inspiratorami nawiązania bliższej współpracy ze
Związkiem.

LATO W REWIE
Pogoda sprzyja plażowaniu, więc wiele osób spędza czas nad
wodą.
Wypoczywając w Rewie można popływać pontonem, łódką,
na bananie, na nartach wodnych. Jest wypożyczalnia
rowerów. Są dwa strzeżone kąpieliska.

Remont w Urzędzie Gminy
Informujemy, że od połowy lipca br. trwać będzie w
Urzędzie Gminy remont starej części budynku (parteru i
I piętra). W związku z tym bardzo przepraszamy za
pewne uciążliwości przy załatwianiu spraw.
Niektóre biura zostaną przeniesione na ten czas na II
piętro (w szczególności gospodarka kom. i ochrona
środowiska z Zastępcą Wójta. Numery telefonów nie
ulegają zmianie. Szczegółowe informacje nt. zmian w
organizacji Urzędu znajdziecie Państwo w holu przy
wejściu do budynku Urzędu. Remont potrwa do końca
sierpnia.

Ostatnie 3 lata, tj. za kadencji wójta Jerzego Włudzika,
radnych M. Trybułowskiego, J. Olszewskiego oraz całej rady
zmieniły zasadniczo oblicze naszego małego kurortu – Rewy.
W okresie tym wybudowano kanalizację, wykonano
nawierzchnię ulic z kostki brukowej, wyremontowano i
przystosowano do wypoczynku letniego młodzieży budynek
przedszkola. Obecnie atrakcją Rewy staje się deptak
(promenada) nadmorski czyli Aleja Zasłużonych Ludzi
Morza, na którego końcu majestatycznie wyłania się Krzyż
Morski. Przy plaży postawiono estetyczny domek dla
ratowników, zainstalowano 3 kabiny sanitarne z
podłączeniem do sieci wodno – kanalizacyjnej, przy ul.
Morskiej ustawiono rząd słupków umożliwiający swobodne
zaparkowanie i przejście pieszych wzdłuż chodnika,
wymieniono szlabany dla ułatwienia dojazdu osobom
niepełnosprawnym, no i przedłużono ciąg spacerowy przy
Alei Zasłużonych Ludzi Morza, w trakcie budowy jest Punkt
Informacji Turystycznej oraz pomost cumowniczy (molo).
Zadania inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków
budżetu gminy w wysokości ponad 7 mln zł.
Mieszkańców gminy również zachęcamy do korzystania z
przyjemności wypoczynku nad wodą. Bezpłatnie można
zaparkować na gminnych parkingach: na całej ulicy
Koralowej, po lewej stronie ul. Bursztynowej, jest również
kilka miejsc przed molem.
Rewa wraz ze swymi urokliwymi zakątkami należy do
jednych z najpiękniejszych nadmorskich miejscowości i jest
jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do uprawiania
windsurfingu i kiktesurfingu.
W ostatnim czasie Rewa zmieniła swój wizerunek, z małej
wioski rybackiej stała się prawdziwą miejscowością
turystyczną. Decyzją władz Gminy Kosakowo, kolejne tego
typu inwestycje będą realizowane we wsi Mechelinki.

NOCNA LINIA AUTOBUSOWA
W nawiązaniu do notatki dot. uruchomienia w lipcu
nocnej linii autobusowej z Pogórza Górnego do Rewy
(z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę)
zamieszczonej w czerwcowym Biuletynie Rady i Wójta
Gminy uprzejmie informujemy, że w postępowaniu
przetargowym na obsługę linii nocnej 465 nie wpłynęła
żadna oferta. Sprawa jest w toku. Uruchomianie tej linii
zatem przeniesie się w czasie.

PRODUKCJA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło
producentom w sektorze rolniczo -spożywczym wyjątkową
szansę ochrony nazw produkowanych przez nich
regionalnych i tradycyjnych specjałów, a także promocji
produktów i obszarów, na których są one wytwarzane.
Nieprzemysłowe metody produkcji, a także bogata historia i
kultura naszego regionu pozwalają sądzić, że wiele z naszych
rodzimych wyrobów mogłoby być chronionych na terenie
całej Wspólnoty.
Wnioski o wpis produktu na Listę produktów tradycyjnych
składane są do Marszałków Województw. Obowiązujący
wzór wniosku jest dostępny na stronach Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju wsi pod adresem: www.minrol.gov.pl
W tutejszym Urzędzie Gminy (w pok. Nr 2) sporządzana jest
wstępna lista produktów tradycyjnych w oparciu o zgłoszenia
z terenu gminy Kosakowo.
Produkty te będzie można zaprezentować we wrześniu w
Gdańsku, podczas finału regionalnego tegorocznej edycji
Konkursu pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, ogłoszonego
przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego w
Warszawie, a w przypadku zwycięstwa, na Targach PolagraFarm w Poznaniu, podczas finału krajowego.
Wzór formularza – Karty Zgłoszenia Produktu – jest dostępny
na stronie internetowej: www.produktyregionalne.pl .

Żywa lekcja historii
W grudniu 2004 roku Gimnazjum w Mostach
nawiązało współpracę z Okręgiem Gdańskim Związku
Żołnierzy Górników Represjonowanych Politycznie.
Pierwsze spotkanie naszej młodzieży z kombatantami
miało miejsce w przeddzień święta górniczego
Barbórki.
Życzliwe przyjęcie przyczyniło się do rozszerzenia
dalszej współpracy czego owocem było spotkanie 06
czerwca 2005 roku. W dniu tym nasi uczniowie mieli
możliwość uczestniczyć w żywej lekcji historii,
połączonej z prezentacją materiałów źródłowych
przygotowanych specjalnie na tę okazję.
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GMINA KOSAKOWO PO RAZ SZÓSTY
W „ZŁOTEJ SETCE SAMORZĄDÓW”

IX Edycja Konkursu
o Pomorską Nagrodę Jakości
Celem konkursu jest między innymi popularyzacja załóg
przemysłowych zakładów pracy usługowych i innych,
projakościowego sposobu myślenia oraz zwrócenia uwagi na
potrzebę doskonalenia wyrobów i usług oraz osiąganie w tym
zakresie poziomu europejskiego.
Pomorska Nagroda Jakości jest przyznawana corocznie
przedsiębiorstwom, które zaprezentują dobrą organizację
zarządzania oraz produkują dobre wyroby lub świadczą usługi
na wysokim poziomie.
Nagrody uzyskują przedsiębiorstwa, które osiągną najwyższe
oceny przyznawane przez ekspertów.
Zgłaszać udział w konkursie mogą przedsiębiorstwa
produkcyjne lub usługowe z terenu Województwa
Pomorskiego.
Termin
przyjmowania
zgłoszeń:
do
16.09.2005r, na adres: Pomorska Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Rajska 6, 81
– 850 Gdańsk, z dopiskiem: Pomorska Nagroda Jakości.
Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Federacji SNTNOT, a współorganizatorem jest Polski Rejestr Statków w
Gdańsku i Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa w
Gdańsku. Patronat nad konkursem objęli: Wojewoda
Pomorski i Marszałek Województwa Pomorskiego.
Więcej informacji w biurze NOT, tel.: 301 28 61 lub w
tutejszym Biurze Obsługi Interesanta.

WYBORY – 2005
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU –
25 września 2005r.
WYBORY PREZYDENCKIE –
9 października 2005r.

WYNIKI ANKIET
DOT. JAKOŚCI PRACY URZĘDU
Badanie przeprowadzono w miesiącu czerwcu br. Drogą
elektroniczną wpłynęło do Urzędu Gminy 11 ankiet, zaś do
urny wrzucono 38 ankiet bezpośrednich. Wypowiedziało się
31 mieszkańców gminy i 18 osób spoza gminy. Pracę Urzędu
negatywnie oceniło 5 osób, głównie mieszkańcy gminy. Jest
to sygnał, że w niektórych referatach musimy się bardziej
postarać. Wysoko oceniono sposób załatwiania spraw w Ref.
ds. Gospodarki Nieruchomości i w Biurze Obsługi
Interesanta. Wśród złożonych propozycji ulepszeń w pracy
Urzędu sugerowano by: udostępnić publicznie ksero,
wydłużyć godziny pracy Urzędu, przygotować formularze i
druki wniosków w wersji elektronicznej, poprawić warunki
pracy w Urzędzie.
Ankiety były między innymi analizowane na przeglądzie
zarządzania najwyższego kierownictwa Urzędu, który odbył
się w dniu 8.07.05r. O ulepszeniach w pracy Urzędu – po
okresie urlopowym.
Informujemy, że ankieta pocztowa dot. opinii byłych
Klientów Urzędu nt. pracy urzędników jest dostępna na
bieżąco na nasze stronie internetowej: www.kosakowo.pl

PRZEGLAD PIEŚNI O MORZU
„Gdzie słyszysz śpiew tam wchodź
Tam dobre serca mają
źli ludzie wierzaj mi
ci nigdy nie śpiewają”

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

W dniu 25 czerwca br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu
odbył się III Przegląd Pieśni o Morzu o „Jantarowy Bot”. W
przeglądzie wystąpiło 8 zespołów, łącznie 200 uczestników.
Rywalizacja o główną nagrodę była w tym roku bardzo
wyrównana. Cieszy to, że w III Przeglądzie wzięło udział
więcej młodzieży niż w poprzednim roku.
Jury pod przewodnictwem Przemysława Stanisławskiego oraz
mgr Witosławy Frankowskiej- (oboje z Akademii Muzycznej
w Gdańsku), Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika,
przewodniczącego Rady Powiatu Mirosława Busz, po
wysłuchaniu wszystkich zespołów przyznało :
I miejsce zespołowi Gdynia za wykonanie utworu: ”Reboce,
reboce”, „Kiedy powrócisz”
i „Poręczny wiew”.
II miejsce zajął chór „Lutnia” pod batutą Tomsza Fopke za
utwory „ Tęskniączka „Śpiewne kwiotczi”, ”Hewo Bóg doł
nam”
III miejsce wyśpiewał chór Gimnazjum w Mostach pod
kierownictwem Magdaleny Tarnackiej. Młodzież gimnazjalna
zaprezentowała trzy utwory . „ Hejżę żeglujże żeglarzu” (po
kaszubsku), „ Jeszcze się tam bieli”, oraz „Pokonamy falę”.
Jury wyróżniło zespół „Kaszubianki” z Władysławowa, ,
„Bursztynki” z Wiejskiego Domu Kultury z Miroszyna.
Podczas Przeglądu gościnnie wystąpił przebywający na
warsztatach muzycznych w SP w Dębogórzu, zespół dzieci
niedowidzacych „Dzieci Papy” z Ośrodka w Owińsku.
Zespołowi akompaniował jego szef , Henryk Wereda (
również osoba niedowidząc).
Wysłuchanie pięknych pieśni o morzu umożliwiło Zrzeszenie
Kaszubsko –Pomorskie oddział w Dębogórzu. Sponsorami
nagród był Wójt Gminy Kosakowo –Jerzy Włudzik,
Starostwo Powiatowe w Pucku, Urząd Marszałkowski w
Gdańsku, oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w
Dębogórzu.

CO TO JEST OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ?

Obywatelstwo Unii Europejskiej – ustanowione jeszcze na
mocy Traktatu z Maastricht – pozwala obywatelom państw
członkowskich na identyfikowanie się z Unią. Traktat
Konstytucyjny
potwierdza
dotychczasowe
regulacje
dotyczące obywatelstwa Unii Europejskiej. Obywatelem Unii
staje się każda osoba, która jest obywatelem jednego z państw
członkowskich. Obywatele Unii korzystaliby z praw
zapisanych w Traktacie Konstytucyjnym i podlegali
przewidzianym w nim obowiązkom. Mieliby w szczególności
prawo do:
− swobodnego przemieszczania się i przebywania na
terytorium państw członkowskich,
− głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego oraz w wyborach lokalnych w państwie
członkowskim, w którym mieszkają na takich samych
warunkach jak obywatele tego państwa,
− korzystania na terytorium państwa trzeciego (w którym
państwo członkowskie, którego są obywatelami nie ma
swojego przedstawicielstwa) z ochrony dyplomatycznej i
konsularnej
każdego
z
pozostałych
państw
członkowskich, na takich samych warunkach jak
obywatele tego państwa,
− kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego,
odwoływania się do Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz zwracania się do instytucji i
organów doradczych Unii w jednym z języków
urzędowych Unii, w tym w języku polskim, oraz
otrzymania odpowiedzi w tym samym języku.
Równocześnie
Traktat
Konstytucyjny
wzmocniłby
dotychczasowe więzi obywateli z Unią z uwagi na stworzenie
nowego wymiaru funkcjonowania Unii Europejskiej jako
wspólnoty wartości. Traktat Konstytucyjny stawia bowiem
jednostkę w centrum działań Unii Europejskiej i określa
system wartości jako fundament identyfikacji obywateli z
Unią.
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Zarządzenie nr 59/2005
Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 6 lipca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminów placów zabaw i boisk sportowych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Zatwierdzam Regulamin placów zabaw na terenie gminy Kosakowo stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zatwierdzam Regulamin boisk sportowych na terenie gminy Kosakowo stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Regulaminy, o jakich mowa w §1 i §2 podlegają ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy przy wejściach do obiektów, w terminie do dnia 31 lipca
2005r.
§4
Zarządzenie podlega wykonaniu przez Referat ds Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
(-) Jerzy Włudzik
Wójt Gminy Kosakowo

Za ł ą c z n i k n r 1
d o Za r z ą d z e n i a n r 5 9 / 2 0 0 5
Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 6 lipca 2005r.

REGULAMIN PLACU ZABAW
1.
2.
3.
4.

Plac zabaw jest obiektem Gminy Kosakowo w dyspozycji Sołectwa.
Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież szkolna do lat 15.
Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie placu zabaw pod opieką osób dorosłych.
Na terenie placu zabaw zabrania się
−
przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających
−
wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
−
niszczenia sprzętu i urządzeń
−
zaśmiecania terenu
−
wprowadzania zwierząt.
Osoby korzystające z placu zabaw powinny stosować się do poleceń władz sołectwa oraz gminnych służb komunalnych.
Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.
Skargi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kosakowo lub bezpośrednio u Sołtysa wsi.
Regulamin placu zabaw zatwierdził Wójt Gminy Kosakowo.

5.
6.
7.
8.
9.

Za ł ą c z n i k n r 2
d o Za r z ą d z e n i a n r 5 9 / 2 0 0 5
Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 6 lipca 2005r.

REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Boisko sportowe jest obiektem Gminy Kosakowo.
Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają mieszkańcy sołectwa i pozostałych miejscowości gminy Kosakowo.
Z boiska korzystają osoby powyżej 7 lat. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie boiska pod opieką osób starszych.
Osoby korzystające z boiska powinny stosować się do poleceń zarządzających obiektem, a place i miejsca gier wykorzystywać zgodnie z
ich przeznaczeniem.
Na terenie boiska zabrania się:
−
przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających
−
niszczenia sprzętu i urządzeń
−
zaśmiecania terenu
−
wprowadzania zwierząt
−
jazdy rowerem i innymi pojazdami.
Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z boiska.
Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialność korzystający z boiska.
Skargi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kosakowo lub bezpośrednio u Sołtysa wsi.
Regulamin boiska zatwierdził Wójt Gminy Kosakowo.
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Naturalne czyli najlepsze
Surowce wtórne (szkło, makulatura itp.), do których zbiórki wszystkich gorąco zachęcamy, mogą zostać przetworzone
jedynie w zakładach przemysłowych. W naszych gospodarstwach domowych powstają także odpady organiczne (tzw. BIO
i zielone, stanowiące około 30 procent objętości wszystkich odpadów), które możemy wykorzystać samodzielnie. Należą
do nich np. liście, trawy, gałęzie, resztki z naszych kuchni. Właściciele działek i ogródków przydomowych mogą
wyprodukować z nich doskonały nawóz naturalny, czyli kompost. Nie wymaga to specjalnych nakładów finansowych, a
jedynie trochę pracy. Korzyści łatwo zauważyć: zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypisko, oszczędzamy
miejsce w naszych pojemnikach na śmieci, a jednocześnie dostarczamy glebie potrzebnych jej składników.
Co można wykorzystać
Kompostowanie to proces biochemiczny, w trakcie którego materia organiczna zawarta np. w odpadach zielonych i BIO,
przy współudziale mikroorganizmów takich jak grzyby, promieniowce, bakterie, przekształca się w nawóz organiczny.
Nie wszystkie jednak odpady zielone czy resztki z naszych kuchni nadają się do wytworzenia kompostu.
Z naszych ogrodów do kompostowników możemy wrzucać:
świeże oraz suche liście, trawę, słomę, rośliny z pielenia ogrodu, korę, rozdrobnione gałęzie,
popiół drzewny, kwiaty, rośliny doniczkowe
Z odpadów domowych BIO do kompostowania nadają się:
obierki owoców i warzyw, resztki z posiłków, serwetki śniadaniowe, fusy kawy i herbaty,
tektura, szary papier.
Nie powinno się przeznaczać do kompostowania:
kwitnących chwastów i ich nasion, roślin porażonych chorobami, robaczywych owoców,
roślin spryskanych pestycydami, mięsa, ryb, papieru wybielonego chlorem, olejów, resztek
zup i innych potraw, szczególnie tych, które były wcześniej solone, wszystkiego, co zawiera
metale, plastiki, gumę, chemikalia.
Nie każdy kompostuje
Oczywiście, nawet ci, którzy posiadają działki czy ogródki nie mają obowiązku kompostowania. Wtedy jednak odpadów
organicznych należy pozbyć się w inny sposób. W żadnym wypadku nie można ich wywozić do lasów czy innych miejsc,
bo zniszczymy środowisko, a jednocześnie możemy narazić się na sankcje karne. Wyrzucana do lasu trawa nie jest dla
środowiska, jak można by przypuszczać, obojętna. Niszczy naturalną ściółkę leśną, nasiona chwastów same się
wysiewając wypierają rodzimą roślinność. Należy więc zadbać, aby odpady z naszych ogrodów i gospodarstw domowych
trafiły do właściwych pojemników.
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizował na próbę zbiórki odpadów zielonych dwoma
systemami: workowym i kontenerowym. Prowadzi także zbiórkę odpadów BIO na Osiedlu Zielonym w Gdyni. Odpady
organiczne są odbierane przez spółkę „EKO DOLINA”, gdzie trafiają na pryzmę kompostową. Każdy z nas może zawieźć
tam pół tony odpadów zielonych. Odbiorą je od nas za darmo, jednak transport musimy zorganizować we własnym
zakresie. Podobnie mogą uczynić spółdzielnie mieszkaniowe i przedsiębiorstwa – od nich „EKO DOLINA” odbierze
odpady zielone za znacznie niższą cenę (21,40 brutto za tonę), niż zmieszane odpady komunalne (99,51 brutto za tonę).

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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REZERWAT „MECHELIŃSKIE ŁĄKI”
Rezerwat „Mechelińskie Łąki” został powołany Zarządzeniem nr 182/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 listopada
2000r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2000 roku nr 109, poz. 714). Rezerwat obejmuje ochroną częściową obszar
szuwarów i łąk o powierzchni 113,47 ha, położony między Rewą a Mechelinkami w gminie Kosakowo, w powiecie
puckim, w województwie pomorskim.
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych,
zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.
W skład rezerwatu weszły obszary, oznaczone w ewidencji gruntów:
1) obrębu Rewa jako działki nr: 405 (część), 406 (część), 407 (część), 408 (część) i 409 - o powierzchni 13,17 ha,
2) obrębu Mechelinki jako działki nr:2/6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 i 68 - o powierzchni 100,3 ha; w tym pododdziały oznaczone w planie
urządzania pasa nadbrzeżnego Obwodu Ochrony Wybrzeża Rozewie, Urząd Morski w Gdyni, wg stanu na dzień 1
stycznia 1995 roku jako: 98a (część), c, 99a, b, c
Wokół rezerwatu przyrody utworzono otulinę, o powierzchni 99,52 ha, na terenie której wszelkie działania mogące
spowodować zanieczyszczenia gleby, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz zmiany stosunków wodnych
w rezerwacie, wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Gdańsku.
Poniżej przytaczamy zapisy z ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 30.04.2004r.),
Art. 18 mówi:
„1. Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony.
2. Plan ochrony, o którym mowa w ust. 1, ustanawia się w terminie 5 lat od dnia utworzenia parku narodowego, uznania
obszaru za rezerwat przyrody albo utworzenia parku krajobrazowego.”
Art. 19 mówi:
„1. Projekt planu ochrony sporządza dla:
1) parku narodowego - dyrektor parku narodowego;
2) rezerwatu przyrody - organ, który uznał dany obszar za rezerwat przyrody lub po uzgodnieniu z tym organem zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem;
3) parku krajobrazowego - dyrektor parku krajobrazowego lub dyrektor zespołu parków krajobrazowych.
2. Projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1, wymaga:
1) zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin, z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) uzgodnienia z właściwymi miejscowo radami gmin ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania
turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Skarbu Państwa.”
Plan Ochrony Rezerwatu „Mechelińskie Łąki” został opracowany przez biuro projektowe „ECOTONE” na podstawie
umowy z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. Plan ten zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące infrastruktury
technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń
zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Skarbu
Państwa.
Egzemplarz tekstu gotowego do uchwalenia znajduje się w Biurze Rady Gminy Kosakowo i może zostać
udostępniony do wglądu zainteresowanym osobom.
Wójt w imieniu własnym zgłosił szereg uwag do tekstu opracowanego Planu, z których najważniejsze to:
zwrócono między innymi uwagę na możliwość umieszczenia w Planie przepustów i barierek ochronnych
zabezpieczających migrujące płazy na odcinku drogi między Mostami a Rewą; zastrzeżono także, że niezbędnym jest
wykup gruntów prywatnych przez Skarb Państwa, bądź Gminę Kosakowo – o łącznej powierzchni 71, 020 ha. Ponadto
wskazano na ujęcie w planach ścieżki edukacyjnej w Mechelinkach, wzdłuż trasy z Mechelinek do Rewy, wykorzystując w
tym celu, „dziką” ścieżkę w Rezerwacie Mechelińskie Łąki.
Na wniosek Rady Gminy Kosakowo Wójt Gminy Kosakowo informuje również właścicieli gruntów włączonych w
obszar Rezerwatu „Mechelińskie Łąki” o możliwości zwrócenia się na piśmie poprzez tutejszy Urząd do Biura
Konserwatora Przyrody w Gdańsku celem wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości.
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Sprawozdanie z prac Wójta
w okresie międzysesyjnym
od dnia 24.05 – 29.06.2005r.
I.
1)

2)

3)

4)

Sprawy organizacyjne
Zarządzeniem nr 52/2005 powołałem Komisję Stypendialną w składzie: Jolanta Mojsiejuk, Ariana Pienczke,
Krystyna Godowska, Maria Prętkowska.
Do zadań Komisji należy wstępna kwalifikacja wniosków o stypendium lub zasiłek szkolny, rozpatrzenie wszystkich
przypadków trudnej sytuacji uczniów na podstawie posiadanych informacji, przedstawienie propozycji wysokości
stypendiów i zasiłków. Obsługę biurową prac Komisji zapewnia Referat ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu.
Zarządzeniem Nr 53/2005 powołałem Komisję Konkursową „Piękna Wieś 2005”
Komisja zakończyła już prace. Do eliminacji powiatowych zgłoszono następujących laureatów I miejsc w kategorii:
- najbardziej zadbana zagroda rolnicza: gospod. M. Pienczk z Kosakowa
- najbardziej zadbana zagroda nierolnicza: nieruchomość: E. Szatkowskiej z Dębogórza
- najbardziej zadbana wieś: Rewa
Komisja przyznała również wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone tradycyjnie na dożynkach gminnych.
Zarządzeniem Nr 56/2005 wyznaczyłem ogólnodostępne miejsca postojowe parkowania samochodów na działkach
nr 59 i 147/45 w miejscowości. Rewa, ustaliłem regulamin parkingu i opłatę za korzystanie z tych miejsc.
Opłata wynosi 5zł dziennie, jest stawką stałą, bez względu na czasookres jednorazowego postoju. Pobiera się ją w okresie
od 24.06 do 15.09.2005 we wszystkie dni tygodnia. Opłaty pobierają osoby legitymujące się upoważnieniem Wójta. Na
parkingu otwarto Punkt Informacji Turystycznej, czynny we wszystkie dni tygodnia w godz. 1230 – 2030.
Zakwalifikowaliśmy się do II etapu Konkursu Gmina Fair Play, w ramach którego do dnia 30.09 br. przeprowadzona
zostanie wizytacja gminy przez audytora konkursu oraz badanie inwestorów.

II.
Gospodarka Nieruchomościami
1. W dniu 01 czerwca 2005 roku odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
gminnych. W wyniku licytacji zostały zbyte dwie działki położone w Kosakowie o oznaczeniu :
Nr 241 o pow. 676 m2 za cenę 52.260,00 zł + VAT 22%
Nr 11/16 o pow. 892 m2 za cenę 55.502,00 zł + VAT 22%
2. W dniu 13 czerwca 2005 roku został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w
miejscowości Kosakowo i Mosty ( 24 działki) z obniżeniem ceny wywoławczej w granicach od 1 zł do 5,80 zł.
3. Zawarcie umowy dzierżawy i poddzierżawy na eksploatację 2 kontenerów sanitarnych w miejscowości Rewa na okres 3 lat,
przy czym działalność prowadzona będzie między 15 czerwca do 15 września każdego roku.
4. Umowa dzierżawy z dnia 30.05.2005 roku na dzierżawę części działki nr 1035/10 o powierzchni 10,5 m2 zawarta na okres 1
roku z przeznaczeniem na ustawienie nośnika reklamowego. Czynsz miesięczny 607,95 zł + VAT 22%
5. Zawarcie 6 umów dzierżawy na prowadzenie w sezonie letnim 2005 roku w miejscowości Rewa szkoły sportów wodnych,
handel pamiątkami, akcesoriami plażowymi.
6. Zawarcie w dniu 07.06.2005r umowy dzierżawy na część działki nr 453/22 o pow. 0,83 ha w Dębogórzu Wybudowanie na
okres 3 lat z przeznaczeniem pod hodowlę koni oraz działalność rekreacyjną. Czynsz roczny 286 zł + VAT 22%.
7. Spisanie umowy ustalającej wysokość odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogi i przejętą na własność Gminy
Kosakowo:
obręb Mosty działka 1214/9 o powierzchni 781 m2
w wysokości 3 zł za 1 m2.
8. Zawarcie w dniu 07 czerwca 2005 roku umowy w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowej w związku z
budową kanalizacji sanitarnej – działka nr 67 położonej w Rewie
9.

Zawarcie 5-ciu umów o ustaleniu odszkodowania za drogi powstające na etapie uchwalania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego opracowanego dla :
dz. nr 1000/1 o pow.802 m2 i 1000/27 o pow.0,5152 m2 obręb Mosty ( istniejące drogi)
dz. nr 1005,1008 i 1007 o pow. łącznej 4,56 ha obręb Mosty
dz. nr 1004 o pow. 2,80 ha obręb Mosty
Właściciele zrzekli się odszkodowania
dz. nr 86/11 i 108/7 o pow. łącznej 2,4239 ha obręb Pogórze
dz. nr 81/4 o pow. 500 m2 obręb Mechelinki ( istniejąca droga)
10. W dniu 6 czerwca 2005 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku postanowieniem sygn, akt 747/02 zatwierdziło
ugodę pomiędzy Gminą Kosakowo a Gminą Miasta Gdynia w spawie wysokości opłaty rocznej z tyt. użytkowania
wieczystego gruntu położonego w miejscowości Kosakowo o powierzchni ogólnej 11, 1486ha (teren cmentarza). W wyniku
ugody Gmina Kosakowo zyskała 69 tys zł.
III.

Zamówienia publiczne.
1) Ogłosiliśmy przetarg na remont parteru oraz I piętra budynku Urzędu Gminy. Termin składania ofert upływa 7 lipca
o godz. 1000.
2) Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie prac geologicznych rekonstrukcji studzienki Nr 1 na terenie ujęcia wiejskiego w
Dębogórzu.
Termin realizacji zamówienia: 02.09.2005r.
Termin składania ofert upływa: 04.07.2005, o godz. 1000.
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IV.
Spotkania i narady Wójta
25.05.2005 – spotkanie z zarządem Banku Rumia Spółdzielczego w spr. budowy nowej siedziby w Kosakowie; udział w przeglądzie
Kółek Teatralnych w Szkole w Mostach pt. „Bawimy się w teatr”
30.05.2005 – narada z kierownikami ref. urzędu gminy nt. letnich przygotowań do sezonu oraz imprez w gminie; udział w posiedzeniu
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
31.05.2005 – narada nt. rozwoju sportu oraz budowy obiektów sportowych na terenie gminy; I narada dot. powołania w przyszłym roku
Gminnego Ośrodka Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki
1.06.2005 – Wyjazd do Kurii Biskupiej w Gdańsku Oliwie celem przekazania zaproszenia oraz uzgodnień dot. uczestnictwa ks. Biskupa
w dniu 3.07.br. w uroczystościach na Alei Zasłużonych Ludzi Morza.
2.06.2005 – udział w jury konkursu międzyszkolnego wiedzy o zaprzyjaźnionej gminie Krościenko; spotkanie i rozmowa nt. programu
ochrony Rezerwatu Mechelińskie Łąki
3 – 4.06.2005 – wyjazd do zaprzyjaźnionej gminy Żerków
6.06.2005 – spotkanie z Komendantem Ośr. Harcerskiego w Pucku dot. organizowania obozów harcerskich w Rewie
8.06.2005 – narada dot. ochrony Rezerwatu Mechelińskie Łąki ; rozmowa z ks. proboszczem parafii w Rewie nt. organizacyjne;
spotkanie nt. organizacji Letniej Olimpiady Sportowej młodzieży szkół podstawowych
13.06.2005 – narada w sprawie rozbudowy skrzyżowania dróg w Kosakowie
14.06.2005 – rozmowa ze stronami zainteresowanymi dot. wykupu drogi dojazdowej do posesji p. Hohn w Rewie; spotkanie z
instruktorką harcerstwa p. Muża oraz z harcerzami kończącymi naukę w Szkole Podstawowej w Mostach
15.06.2005 – posiedzenie Rady Metropolitalnej
20.06.2005 – wyjazd do Dowództwa III Flotyli Okrętów oraz rozmowa z Dowódcą Marynarki Wojennej nt. współpracy; spotkanie z
przedstawicielami Kancelarii Adwokackiej i wojska nt. wydania decyzji o przebiegu wojskowego rurociągu paliwowego
21.06.2005 – udział w posiedzeniu Komisji ds. Ekologii i Rolnictwa
22.06.2005 - uroczyste wręczenie państwu Helenie i Albinowi Knak z Rewy medalu z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego;
23.06.2005 – spotkanie z Wojewodą Gdańskim nt. przebiegu i budowy drogi obwodowej aglomeracji północnej; spotkanie z
przedstawicielem sąsiednich gmin (Wejherowo, Reda, Rumia, Gdynia, Kosakowo) nt. aktualnej współpracy; Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Sp. PEKO; udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego kl. VI szkół podstawowych i III gimnazjalnych
24.06.2005 – udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w szkołach gminnych; udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej PEWiK
Gdynia
25.06.2005 – udział w jury przeglądu pieśni o morzu w Dębogórzu
27.06.2005 - udział w uroczystości 91-lecia urodzin p. Joanny Brunath z Dębogórza; wizytacja oraz rozmowa z przedstawicielami jury
konkursu pn. „Gospodarczo samorządowy hit 2005” ; Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
29.06.2005 – wizja lokalna w terenie (inwestycje gminne).
Ponadto:
W dniu 23 czerwca 2005 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników s-ki PUK „PEKO” w Kosakowie. Przedmiotem
zgromadzenia była ocena sprawozdania Zarządu S-ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 oraz skwitowanie władz
spółki.
Podsumowując rok 2004 firma utrzymała płynność finansową, a przede wszystkim nie posiada zadłużeń i zobowiązań. Jednakże po raz
kolejny bilans s-ki zamknął się stratą w wysokości 126.768,11zł. Głównym generatorem strat jest sieć wodociągowa w Pogórzu, gdzie
woda sprzedawana jest po cenie jej zakupu od PEWiK Gdynia i występują awarie powodujące ubytki wody (strata: 113.915,87zł).
Na ujemny wynik finansowy spółki miało również wpływ spisanie należności „KOMBUD” w wysokości 55tys zł + odsetki za wodę,
zobowiązanie, które przejęła gmina w wyniku zawartego porozumienia, a które zostanie w br. potrącone z należnego podatku od
nieruchomości w ramach zobowiązań wzajemnych.
Ponadto w 2004 roku s-ka wykonała z własnych środków:
− 550mb sieci wodociągowej (ul Ogrodowa)
− remont- spięcie sieci wodociągowej w Suchym Dworze (ul Dąbrowskiej, 200mb)
− rozbudowano budynek administracyjny, zakupiono wyposażenie i sprzęt specjalistyczny
Na zlecenie prywatnych inwestorów wykonano 2.450mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod-kan.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:
− Uchwałę Nr 1/2005 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok 2004
− Uchwałę Nr 2/2005 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2004 w wysokości 126.768,11zł obniżeniem kapitału
zakładowego
− Uchwałę Nr 3/2005 w sprawie pokrycia strat za lata 1997, 1998, 2000, 2001 w wysokości 395.855,03zł obniżeniem kapitału
zakładowego
− Uchwałę Nr 4 /2005 w sprawie udzielenia Zarządowi s-ki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004
− Uchwałę Nr 5/2005 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej s-ki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004
− Uchwałę Nr 6/2005 w sprawie powołania Rady Nadzorczej s-ki na następną kadencję w składzie: A Klemenski, P. Janicki,
J.Włudzik
i postanowiło o:
−
obniżeniu kapitału zakładowego wynikającego z przeszacowania sieci wodociągowej o 4.783.816 zł
−
wycofaniu udziałów w spółce w postaci sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Pogórze celem przekazania
jako aport do s-ki PEWiK Gdynia
−
w okresie do końca roku 2005 spółce zostanie przekazana całość majątku kanalizacyjnego i wodociągowego gminy
(tj. sieci, hydrofornie i przepompownie).
Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników zobowiązało Zarząd s-ki do zwołania w miesiącu grudniu 2005 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników, w którego porządku znajdą się następujące sprawy:
1. realizacja podjętych uchwał
2. przygotowanie programu naprawczego dla s-ki
3. harmonogram i program działania s-ki na najbliższe lata, w tym plan inwestycyjnego
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Wójt Gminy Kosakowo ogłasza Zamówienie Publiczne na
WYKONANIE ANTRESOLI NA KLATCE SCHODOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA,
MIEJSCOWOŚĆ KAZIMIERZ,
GMINA KOSAKOWO
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 €
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana jest bezpłatnie na wniosek Wykonawcy zgłoszony
pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres Urzędu Gminy Kosakowo.
Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2005r.
Wadium w tym postępowaniu nie stosuje się.
Kryteria oceny ofert: 100% cena.
Ofertę należy złożyć do dnia 28.07.05r. do godz.10.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy, adres jak
wyżej. Otwarcie ofert w dniu złożenia o godz. 10.15.
Informacje o przetargu: Andrzej Klemenski i Anna Lejman, tel.: 66-04-330, fax i e-mail jak powyżej.

Wójt Gminy Kosakowo ogłasza Zamówienie Publiczne na
BUDOWA ULICY NARCYZOWEJ W MIEJSCOWOŚĆI KOSAKOWO,
GMINA KOSAKOWO
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 €
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana jest bezpłatnie na wniosek Oferenta zgłoszony
pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres Urzędu Gminy jak w ogłoszeniu.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2005r.
Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Ofertę należy złożyć do dnia 09.08.05r. do godz.10.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy, adres jak
wyżej. Otwarcie ofert w dniu złożenia o godz. 10.15.
Termin związania ofertą do 09.09.05r.
Informacje o przetargu: Anna Lejman i Olga Jaśniewska-Narbut, tel.: 660-43-30, fax i e-mail jak powyżej.

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

PRZYPOMINAMY...
KĄPIELISKA W REWIE
Czynne są 2 kąpieliska w Rewie, każde o długości 100m. Bezpieczeństwa kąpiących pilnuje po 3 ratowników na każdym
kąpielisku. Sprawują oni jednocześnie opiekę nad kolonistami. Wszyscy ratownicy posiadają uprawnienie WOPR.
Sprawami kąpielisk zajmuje się tut. Ref. ds. Gosp. Komunalnej i ochrony środowiska, nr tel. 660-43-06,07. Dla poprawy
estetyki terenu przyplażowego na siedzibę dla ratowników zakupiliśmy nowy drewniany domek .
BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ:
•
•
•
•

Nauczcie się pływać
Nie skaczcie do wody, a zwłaszcza do takiej, której nie znacie
Korzystajcie ze sprzętu wodnego zawsze w kapoku
Nie przeceniajcie swoich umiejętności nie dajcie się podpuszczać kolegom, możecie stracić siły i trudno będzie
wrócić na brzeg
•
Pamiętajcie ze w rzekach i na morzu bardzo często występują silne prądy i wiry
•
Stawy i zbiorniku przeciwpożarowe nie są miejscami do kąpieli
•
Przed wejściem do wody sprawdźcie czy kąpiel w tym miejscu jest dozwolona - przypominamy :
flaga biała oznacza, że można się kąpać
flaga czerwona - to bezwzględny zakaz kąpieli
•
Jeśli jesteście rozgrzani nie wskakujcie do wody gwałtownie najlepiej najpierw się zamoczyć
•
Kąpcie się zawsze pod okiem dorosłych, na strzeżonym kąpielisku
•
Nie wchodzicie do wody zaraz po jedzeniu, lepiej trochę odczekać
•
Po wejściu do wody zanurzajcie się stopniowo
•
Nawet, jeśli dobrze pływacie nie wypływajcie poza linie wyznaczone przez czerwone boje
•
Jeśli nie umiecie pływać nie przekraczajcie linii wyznaczonych przez żółte boje
•
Opalajcie się z umiarem używając kremów z UV, noście nakrycia głowy i okulary przeciwsłoneczne.
Warto zapamiętać :
numer ratunkowy nad woda- 0 601 100 100
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PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO
W SEZONIE LETNIM
Nad porządkiem publicznym czuwać będzie Straż Gminna w zwiększonej do 6 etatów obsadzie. Zadania Straży Gminnej to
przede wszystkim przeciwdziałanie:
parkowaniu w miejscach niedozwolonych
niszczeniu mienia komunalnego
spożywaniu napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych
wprowadzania psów na plażę
Telefony kontaktowe Straży Gminnej:
1. stacjonarny 660-43-11 Biuro Straży Gminnej czynne codziennie, również w soboty i niedziele w godz. od 12.00 – 20.00
2. komórkowe:
Komendant Straży Gminnej - Jarosław Kleina
0606-428-652
st. inspektor – Mariusz Dzwonkowski
0696-486-517
mł. aplikant – Marcin Kopitzki
0696-486-518
W przypadkach alarmowych dot. bezpieczeństwa publicznego prosimy kontaktować się z Policją – tel. 997 lub 112.
SPRZĄTANIE PLAŻ
Przetargi na sprzątanie plaż i terenów przyległych do plaż we wsi Rewa i Mechelinki oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie w
tym roku wygrała firma Handel – Usługi Iwona Dettlaff z Gdyni. Uwagi dot utrzymania czystosci prosimy zgłaszać do tut. Ref. ds.
Godp. Komunalnej i Ochr. Środowiska 660-43-06 lub Straży Gminnej 660-43-11.

Uchwały Rady Gminy Kosakowo
podjęte na XXXIII Nadzwyczajnej Sesji
w dniu 27 czerwca 2005 roku
1.
2.
3.

Nr XXXIII/60/05 w sprawie zawarcia porozumienia z gminami o współpracy w ramach projektu „Poprawa czystości wód Morza
Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – I etap”
Nr XXXIII/61/05 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr IX/84/2003 z dnia 11 września 2003 roku o uchwaleniu
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kosakowo na lata 2003 – 2006 z późniejszymi zmianami.
Nr XXXIII/62/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na modernizację
skrzyżowania ulicy Żeromskiego z ulicą Chrzanowskiego w miejscowości Kosakowo.
Uchwały Rady Gminy Kosakowo
podjęte na XXXIV Zwyczajnej Sesji
w dniu 30 czerwca 2005 roku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nr XXXIV/63/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew, gr. 108/7, 86/11
w Pogórzu gmina Kosakowo.
Nr XXXIV/64/05 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XII/94/03 z dnia 30.10.2003r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w Mostach na
północ od kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków.
Nr XXXIV/65/05 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Dębogórze gmina Kosakowo
na okres 3 lat.
Nr XXXIV/66/05 w sprawie określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo.
Nr XXXIV/67/05 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Kosakowo.
Nr XXXIV/68/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005,
Nr XXXIV/69/05 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

**********************************************************************************************
W związku z utworzeniem parafii we wsi Rewa, nowej parafii w Gminie Kosakowo, Wójt Gminy podjął decyzję o
zamieszczaniu na łamach naszego biuletynu krótkich zawiadomień dot. osób które od nas odeszły...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas:
Ś. p.
Roman Kaleta z Dębogórza, żył lat 87
Konrad Briszke z Pogórza, żył lat 70
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