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Kto jest kim 
w Gminie? 

 
 

Barbara Stanisławska 
Skarbnik Gminy 

 
Została wybrana w wyniku konkursu. 
Rada Gminy Kosakowo powołała ją na 
stanowisko Skarbnika Gminy na sesji w 
dn. 29 września br.  
Nowa Pani Skarbnik ma wykształcenie 
wyższe ekonomiczne o kierunku 
rachunkowość oraz podjęła 
podyplomowe studia na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 
Posiada 28-letni staż pracy w 
księgowości, w tym na stanowisku 
głównej księgowej w jednostkach 
organizacyjnych Miasta Gdynia i 
Rumia. Mieszka w pobliskiej Rumi. Jak 
mówi: „ w życiu i w pracy stara się jak  
najlepiej wykonywać swoje 
obowiązki”. Jako skarbnik zapewnia 
realizację polityki finansowej Gminy, 
wykonuje określone przepisami prawa i 
obowiązki w zakresie rachunkowości, 
odpowiada za prawidłowe opracowanie 
i realizację budżetu. Przygotowuje 
projekty uchwał budżetowych i 
informacje o realizacji budżetu, oraz 
zapewnia bieżącą kontrolę jego 
wykonania. Opracowuje sprawozdania 
z wykonania budżetu, sprawuje nadzór 
nad gospodarką finansową gminnych 
jednostek budżetowych i wykonuje 
dyspozycje środkami pieniężnymi 
gminy.  
Kocha morze, uwielbia jego szum i 
spacery wzdłuż brzegu.  
 

Wspominaj nas Tereso… 
W dniu 29 września br. z powodu przejścia na emeryturę  
Rada Gminy Kosakowo odwołała Panią Teresą Sliwinską   

z funkcji Skarbnika Gminy. 
 Pani Teresa całe swoje zawodowe życie poświęciła tej gminie, 
pracując w Urzędzie Gminy w Kosakowie przez prawie 40 lat. 
Życzymy jej pogodnych dni, aktywności w życiu osobistym  

i dziękujemy za oddanie w pracy 
 

Rada Gminy Kosakowo             Wójt Gminy Kosakowo 
                               Jerzy Włudzik 

 
 

KOSAKOWO – 
 otrzymało certyfikat „Gminy Fair Play” 

 
Celem konkursu „Gmina Fair 
Play” organizowanego przez 
Instytut Badań nad Demokracją i 
Przedsiębiorstwem Prywatnym 
jest przede wszystkim 
identyfikacja i promowanie gmin 
przyjaznych dla inwestorów, 
wdrażanie wysokich standardów 
etycznych wśród pracowników 
gminy i zwiększanie 
zainteresowania gminami 
biorącymi udział w konkursie. 
Chcemy, by nasza gmina jawiła 
się jako gmina aktywna i 
skuteczna na polu poszukiwania i 
przyciągania inwestorów, w 
której dotrzymuje się podjętych 
zobowiązań i rozwiązuje 
problemy na drodze wzajemnego

 

   

 

        
 

                                 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO 
 Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty,  Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór
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porozumienia. Pragniemy spełniać wymagania inwestora, 
sprawnie z nim współpracować oraz podejmować przemyślane 
i właściwe decyzje, w konsekwencji, których na terenie gminy 
mogą powstawać nowe inwestycje, dające zatrudnienie 
mieszkańcom i dochody do budżetu gminy.  
Przy wielkiej dbałości o inwestorów, nie zapominamy o 
swoich mieszkańcach. Inwestycje własne koncentrujemy na 
poprawie ich warunków bytowych, w tym rozbudowie 
infrastruktury technicznej, drogowej, placówek oświatowych, 
miejsc rekreacji i sportu.  
Regulamin certyfikacji wyznaczał 10 obszarów, w których 
badana była przyjazność inwestycyjna gminy. Otrzymując 
certyfikat, gmina uzyskała informację, że spełnia warunki 
programowe w zakresie obsługi inwestycji. Weryfikacja jest 
przeprowadzana przez niezależnych audytorów, którzy nie 
mają interesu ani w sukcesie, ani w porażce gminy.  
„Gmina Fair Play” to gmina nastawiona na stosowanie 
standardów etycznych i przeciwstawiająca się działaniom 
nieuczciwym. Uzyskanie certyfikatu ma być czytelną deklaracją 
dla inwestorów oraz zobowiązaniem do praworządności i gry 
„fair”. 
Przyznany tytuł „Gmina Fair Play” dla Gminy Kosakowo 
odebrał Wójt Jerzy Włudzik podczas gali finałowej w Sali 
Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 12 
października 2005 r. Jest to kolejne zobowiązanie tut. 
administracji po certyfikacie ISO 9001:2000 dla Urzędu Gminy, 
mające służyć poprawie jakości obsługi w gminie.  
*************************************************** 

WYCIĄG z ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
w sprawie zarządzenia środków związanych z 

zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy 
ptaków d. pomoru drobiu 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 
Nr 69, poz. 625 oraz z 2005r. Nr 23, poz.188 i Nr 433, poz. 289) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W związku z zagrożeniami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy 
ptaków d. pomoru drobiu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
wprowadza się zakaz: 
1. organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z 
udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi 
oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi , bażantów i kuropatw. 
2. przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania 
do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu 
zbycia zwierząt, o których mowa w pkt 1 na targowiskach. 
3. utrzymywania zwierząt, o których mowa w pkt 1 na otwartej 
przestrzeni. 

 
Typowymi objawami wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI) u  drobiu są: depresja, gwałtowny spadek lub 
utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy 
nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, 
silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, 
kichanie, duszność, biegunka, masowość zachorowań. W 
przypadku zaobserwowania takich objawów oraz 
większej liczby padłych ptaków dzikich lub domowych 
prosimy o powiadomienie tut. Urzędu (nr tel. 660 43-06 
lub 660 43 11) lub najbliższego lekarza weterynarii, 
którzy zdecydują o dalszym postępowaniu i o 
ewentualnym przekazaniu ich właściwym służbom 
weterynaryjnym . 
 

JAK GŁOSOWALIŚMY W GMINIE 
 

W  WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP 
Frekwencja ogółem w wyborach wyniosła 47 %, a najwyższa 
była w obwodzie wyborczym w SP w Pogórzu (50,2%). Do urn 
wyborczych z 5.872 uprawnionych poszły 2.764 osoby.  
Najwięcej głosów oddano na Platformę Obywatelską (36,6%), 
a następnie PiS (31,6%), SLD (9,4%), Samoobronę (6,1%), 
LPR (5,9%) i PSL (1,1%).  
Największe poparcie do Sejmu miał Marek Biernacki z PO 
(420 głosów), a następnie Zygmunt Orzeł z PiS (258 głosów), 
Kazimierz Plocke z PO (163 głosy) i Jarosław Selin z LPR 
(156 głosów). 
Największe poparcie do Senatu otrzymali: Edmund Wittbrodt, 
Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Antoni Szymański. 

 
W WYBORACH PREZYDENCKICH – I TURZE 

Frekwencja w wyborach wyniosła 60 % i najwyższa była w 
obwodzie w SP w Pogórzu (64,05%). We wszystkich 
obwodach głosowania najwięcej głosów otrzymał Donald Tusk 
(53,8%). Drugi był Lech Kaczyński (29,6%), następnie Marek 
Borowski (7,1%) i Andrzej Lepper (5,6%). 
*************************************************** 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW  
ORAZ OSÓB PRACUJĄCYCH 

BEZPOŚREDNIO W ROLNICTWIE 
Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie rozpoczęła realizację projektu 
szkoleniowego dla rolników w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” 
w zakresie działania „Szkolenia” nt; ”Kodeks dobrych 
praktyk rolniczych” w województwie pomorskim. 
Szkolenia są bezpłatne – Projekt finansowany jest  ze 
środków Sektorowego Programu Operacyjnego i odbywać 
się będą w okresie od X /2005 do III /2006r. 
Głównym celem projektu jest przekazanie rolnikom wiedzy w 
zakresie uwarunkowań, wymogów i praktycznego wyboru dla 
prowadzenia efektywnego gospodarstwa po przystąpieniu do 
UE oraz spełniającego zasady zgodne z zawartymi w Kodeksie 
Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej.. 
W szczególności szkolenia obejmą następujące zagadnienia 
: 
1.Podstawowe źródła zanieczyszczenia wód i negatywne 
zanieczyszczenia azotanami dla ludzi i zwierząt. 
2.Prowadzenie produkcji rolniczej zgodnie z zasadami Zwykłej 
Dobrej Praktyki Rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW). 
3.Opracowywanie bilansu azotu, planu nawożenia i zasad 
przechowywania nawozów. 
4.Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami z produkcji 
rolniczej, w tym gleby i zasobów wodnych oraz zapobieganie 
erozji. 
5.Utrzymywanie czystości i porządku oraz rolnicze 
wykorzystanie ścieków i komunalnych osadów ściekowych. 
6.Podstawy prawne wprowadzania i konsekwencji 
nieprzestrzegania zasad Kodeksu Dobrej Praktyki przez 
rolnika. 
Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 
Biura Projektu: 
telefonicznie, aneksem, pocztą, pocztą elektroniczną. 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
ul. Nowoursynowska 166 , 02 – 787 Warszawa 
Biuro projektu SPO: tel./fax 022-843-75-32 , e-
mail;runowski@alpha.sggw.waw.pl 
Więcej informacji na stronach internetowych ; 
www.sggw.waw.pl  
Zachęcamy  do  udziału w szkoleniach. 
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ZEBRANIA WIEJSKIE 
W dniach od 27 października do 10 listopada br. odbędą się w 
poszczególnych wsiach Zebrania Wiejskie, zwołane przez 
sołtysów. 
Tematem zebrań będzie omówienie spraw bieżących sołectwa 
oraz wniosków do projektów budżetu Gminy na 2006r. 
W zebraniach uczestniczyć będzie Wójt Gminy Jerzy Włudzik. 
 
Podajemy poniżej harmonogram zebrań: 

Sołectwo Data zebrania Miejsce zebrania 
Suchy Dwór 
Kosakowo 
Mosty 
Dębogórze 
Mechelinki 
Pogórze 
Rewa 
Kazimierz 
Dęb. Wybudowanie 
Pierwoszyno 

27.10. g. 19.00 
03.11. g. 19.00 
04.11. g. 19.00 
07.11. g. 17.00 
07.11. g. 19.00 
08.11. g. 17.00 
08.11. g. 19.00 
09.11. g. 17.00 
09.11. g. 19.00 
10.11. g. 19.00 

Szkoła Pogórze 
UG Kosakowo 
Szkoła Mosty 
Dom Kaszubski 
Szkoła Mosty 
Szkoła Pogórze 
Świetlica przy boisku 
Świetlica Kazimierz 
Sala PEWiK 
Szkoła Mosty 

 
SUKCES NASZEGO SPORTOWCA 

Mieszkaniec Pierwoszyna Pan Stanisław Brylowski od 
wielu lat uprawia amatorsko bieg maratoński. Zdobywał 
już liczne nagrody i wyróżnienia w tej dziedzinie. 
W miesiącu wrześniu br. brał udział w 
Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Pile, gdzie 
uczestniczyło kilkuset uczestników, a metę przekroczyło 
857 zawodników. Trasa półmaratonu okupiona została 
potężnym wysiłkiem – bowiem było bardzo parno i 
duszno. W tych warunkach mieszkaniec Pierwoszyna 
zajął w ogólnej klasyfikacji 29 miejsce z czasem 1.16.02 
i bezapelacyjnie wygrał w swojej kategorii wiekowej. W 
kat. M-50 zdobył mistrzostwo Polski. Tak wysoka forma 
jest efektem żmudnych treningów – Pan Brylowski biega 
codziennie do pracy w Stoczni Gdynia.  
Interesują go również inne dyscypliny sportowe. Jest 
mistrzem Pierwoszyna w tenisie stołowym w kat. 
„Open” w 2005r. Postawa Pana Stanisława jest godna 
naśladowania. Udowadnia, że na sport nigdy nie jest za 
późno.  
Gratulujemy sukcesów, dziękujemy za promowanie 
gminy i życzymy dalszej pomyślności w tym co jest 
Pana pasją. 

Jan Śliwiński 
    Sołtys wsi Pierwoszyno 

Ponawiamy prośbę  
Sołtysa wsi Pogórze 

Sołtys wsi Pogórze p. Antoni Strzelec zwraca się do 
mieszkańców gminy, w tym przede wszystkim do 
zamieszkałych na terenie Pogórza o udostępnienie danych 
archiwalnych:  zdjęć, map i innych dokumentów dot. historii 
wsi Pogórze. 
Materiały zostaną wykorzystane do opracowania albumu 
pamiątkowego wsi i zwrócone po wykorzystaniu. Kontakt 
telefoniczny pod nr 625-53-56. 
 

CZAT Z  WÓJTEM GMINY KOSAKOWO 
 
Internautów zapraszamy na kolejny czat z Wójtem Gminy 
Kosakowo p. Jerzym Włudzikiem!!! Siadajcie przed 
monitorami w dniu 27 października br. (czwartek) o godz. 
19.30 i klikajcie, pytajcie, bawcie się dobrze na 
www.kosakowo.pl 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY W PUCKU 
INFORMUJE: 

Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków: 
 

Miejsce składania 
oświadczeń 

 
Składanie 
oświadczeń 

 
Wypłata 
świadczeń 

 
Miejsce wypłaty 

 
Urząd Gminy 
Kosakowo Biuro 
Obsługi Interesanta

 
 

24.10.2005 

 
 
10.11.2005 

Bank Rumia  
Spółdzielczy  
o/Kosakowo  

ul. Żeromskiego 67 
 godz.: 800 - 1700 

 
Uczniowie szkoły w Mostach  
„z Maciusiem” dojrzewają do 

odpowiedzialności 
 

Szkoła Podstawowa w Mostach przystąpiła do kuratoryjnego 
projektu wychowania obywatelskiego dla klas 0 – VI. Został 
on pomyślany jako zespół kroków prowadzących nie tylko do 
kształtowania umiejętności i postaw obywatelskich uczniów 
oraz ich wiedzy na temat demokracji, państwa i społeczeństwa 
obywatelskiego, promowania takich wartości 
demokratycznych, jak: wolność, pluralizm, tolerancja, 
aktywność obywatelska, ale również do przybliżenia dzieciom 
postaci wielkiego nauczyciela i wychowawcy – Janusza 
Korczaka oraz bohatera jego opowieści – króla Maciusia 
Pierwszego. Znajomość tej książki jest coraz mniej 
powszechna – a szkoda, bo przekazuje uniwersalne prawdy o 
odpowiedzialności władzy przed narodem w sposób przystępny 
i zrozumiały dla dzieci. Program realizowany przez szkołę w 
Mostach nosi znamienny tytuł: „Z Maciusiem dojrzewamy do 
odpowiedzialności”. W ramach projektu przeprowadzone 
zostały dosłownie w przeddzień wyborów parlamentarnych 
wybory do Samorządu Szkolnego, którym nadano bardzo 
uroczystą formę, zbliżoną do procedur towarzyszących 
wybieraniu posłów i senatorów do Sejmu i Senatu RP. Wybory 
zostały poprzedzone kampanią przedwyborczą, w ramach 
której kandydaci do samorządu rozwieszali plakaty, gromadzili 
zwolenników, przeprowadzili  burzliwą, ale rzeczową debatę 
przedwyborczą. 
Nowo wybrany Samorząd w dniu 03.10.2005 został 
zaprzysiężony w obecności  Wójta Gminy Kosakowo pana 
Jerzego Włudzika, Dyrekcji szkoły oraz samorządów 
klasowych klas I –VI. Uroczystości towarzyszyło odsłonięcie 
tablicy ze schematem władzy, gdzie poszczególnym sekcjom 
samorządu przyporządkowano odpowiednie resorty; i tak np: 
sekcja porządkowa została Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych, sekcja kulturalna - Ministerstwem Kultury i 
Sztuki, a sekcja charytatywna – Ministerstwem Zdrowia i 
Opieki Społecznej. Tym samym Samorząd Szkolny„dorobił 
się” premiera, wicepremiera i gromadki ministrów. Przydział 
ten nastąpił bezkonfliktowo na drodze negocjacji. 
Uroczystość zaprzysiężenia samorządu uczniowskiego 
uświetnił występ szkolnego chóru, który odśpiewał 
nowy  hymn szkoły 
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„Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność 

 za spowodowane przez siebie jego pogorszenie” 
Art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 

 
Rozpoczął się okres grzewczy ... 
 
I znów zaczęła się jesień ... Co roku sytuacja się powtarza - z kominów niektórych domów zaczyna wydobywać się dym o podejrzanym 
kolorze i zapachu. Po raz kolejny niektórzy mieszkańcy postanowili „zaoszczędzić” na opale lub umowie z firmą wywozową poprzez 
spalanie „domowych” śmieci w piecach centralnego ogrzewania. Takie sąsiedztwo jest wyjątkowo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia 
ulatujące wraz z dymami z kominów opadają na wypielęgnowane działki i ogrody zatruwając całą okolicę i zasnuwając niebo. 
Najczęściej tego typu postępowanie świadczy o tym, że ci ludzie po prostu nie mają podpisanej umowy z firmą wywozową na odbiór 
odpadów z własnej posesji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” po raz kolejny stara się uświadomić mieszkańcom gmin szkodliwość takiego 
postępowania m.in. w ramach akcji „Moja Dzielnica – Moja Sprawa”, o której efektach będzie można przeczytać w następnym numerze 
biuletynu. 
 

Spalania śmieci we własnym domu nie można tłumaczyć oszczędnością, bowiem 
ciepła powstaje wtedy niewiele. Każdy, kto zamiast zawrzeć umowę z firmą 
wywozową, spala śmieci w domowym piecu, nie tylko popełnia wykroczenie 
przeciw prawu, ale stwarza poważne niebezpieczeństwo dla siebie i otoczenia. We 
własnym domu nie jesteśmy bowiem w stanie stworzyć odpowiednich warunków 
do spalania, między innymi temperatury, która powinna przekraczać 850°C. Nie 
zwracamy przy tym uwagi, aby trafiające do pieca odpady były odpowiednio 
rozdrobnione i wysuszone. Co gorsze, do ognia wrzucamy nierzadko śmieci, które 
w ogóle do spalania się nie nadają. Wydzielają się wówczas substancje trujące dla 
organizmów żywych, m.in. tlenki metali, dioksyny i furany. 
 
Pamiętajmy, że mamy prawo upomnieć sąsiada, który spala śmieci w domowym 
piecu, a jeśli nie zareaguje, możemy zawiadomić odpowiednie służby, np. Straż 
Gminną. Nie bójmy się, że zostaniemy pomówieni o donosicielstwo – wszak 
wolno nam walczyć o zdrowie swoje i rodziny. 

 
 

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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Zmiana organizacji ruchu  
w dniach 31 października  

oraz 1 listopada. 
 
Informujemy wszystkich mieszkańców naszej Gminy 
oraz osoby odwiedzające naszą gminę, że w dniach 
31 października oraz 1 listopada będą obowiązywały 
zmiany w organizacji ruchu drogowego. Zmiany te 
polegać będą na: 

1. Wprowadzeniu ruchu jednokierunkowej na 
ulicy Rzemieślniczej (kierunek przejazdu: 
od ulicy Rumskiej do ulicy 
Chrzanowskiego) 

2. Wprowadzeniu objazdu do cmentarza 
komunalnego przez Pierwoszyno 

3. Wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się i 
postoju na ulicy Rzemieślniczej po stronie 
cmentarza. 

Jednocześnie informujemy, że autobusy ZKM 
również będą dojeżdżały do cmentarza przez 
Pierwoszyno. 

         
 

NADCHODZI OKRES ZIMOWY, WIĘC 
PRZYPOMINAMY : 

ZIMOWE SPRZĄTANIE CHODNIKÓW 
Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości należy do właścicieli nieruchomości. 
Obowiązek taki nałożyła ustawa o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach . Za chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości .  
 

 
UWAGA KIEROWCY 

Samochód na drodze w czasie opadów śniegu jest 
zawalidrogą, gdyż utrudnia odśnieżanie. Apelujemy 
do kierowców, by nie pozostawiali w takich 
warunkach samochodów na drogach, lecz wjeżdżali 
na posesje. 
 

 

WAŻNE TELEFONY 
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie  tel. 679-13-15,   

998, 
• Posterunek Policji w Kosakowie  - 679-13-97 ,   
• Komenda  Powiatowa w Pucku 674-52-22 
• Policja w całym kraju  – 999 
• Straż Gminna - 660-43-11   
• Wójt Gminy – Sekretariat - 660-43-00  
• Z-ca wójta gminy Kosakowo – 660-43-10 
 
• Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej  679-13-23, 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-  
     660-43-37,660-43-38  
• Komórkowy telefon Alarmowy – 112 
• Pogotowie Ratunkowe 999 
• Pogotowie gazowe – 771-49-16 
• Pogotowie energetyczne – 620-30-01 

• Urząd Gminy Kosakowo – 660- 43 -43 

Dotacje na utylizację  
odpadów azbestowych 

Dotacje udzielane są z budżetu gminy ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na utylizację odpadów 
azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć 
dachowych i elewacji zawierających azbest w 
budynkach mieszkaniowych, z wyłączeniem 
obiektów, w których prowadzona jest nierolnicza 
działalność gospodarcza. Dofinansowanie mogą 
uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami lub 
użytkownikami budynków na terenie gminy 
Kosakowo. Dofinansowanie obejmuje pokrycie 
części kosztów utylizacji odpadów azbestowych, nie 
więcej niż 5.000zł. 
Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny 
złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w tutejszym 
Urzędzie Gminy wniosek (formularz wniosku 
dostępny jest w internecie na stronie 
www.kosakowo.pl oraz w Biurze Obsługi 
Interesanta).  
Po zatwierdzeniu wniosku, ubiegający się o 
dofinansowanie zostanie o tym powiadomiony, a 
wypłata środków pieniężnych nastąpi po wykonaniu 
zadania.  
Podstawą do wypłaty są kserokopie faktur i 
rachunków za przeprowadzoną utylizację azbestu i 
kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego 
wyroby z azbestu o prawidłowości wykonania prac 
oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.  
Zasady udzielania dotacji na utylizację odpadów 
azbestowych wprowadzono Zarządzeniem Nr 88/2005 
Wójta Gminy Kosakowo z dnia 19 października 
2005r. Znajduje się ono na naszej stronie 
www.kosakowo.pl . 

 
Ul. Narcyzowa w Kosakowie  

oddana do użytkowania 
 

 
 
W dniu 9 października br. przecieto 
wstęgę na ulicy Narcyzowej w 
Kosakowie. Wybudowano ok. 180 m2 
powierzchni asfaltowej oraz wjazdy na 
posesje i chodniki. 
Mieskańcom życzymy miłego 
użytkowania.
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Sprawozdanie 
z prac Wójta Gminy Kosakowo 

w okresie od 22.08.05 do 29.09.05r. 
I. Sprawy organizacyjne 

1. Zarządzeniem Nr 70/2005 z dnia 24.08.2005r. podjąłem decyzję o sprzedaży mebli z  wyposażenia USC. Część 
mebli została sprzedana w drodze licytacji, a pozostałość w  trybie przetargu pisemnego. Ze sprzedaży otrzymaliśmy 
kwotę 2.000 zł (wartość inwentarzowa mebli: 2.150 zł). 
2. Zarządzeniem Nr 71/05 z dnia 30.08.2005r. powołałem Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Kosakowo dla 
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Wszystkich członków komisji (oprócz jednej 
osoby wskazanej przez Wójta do każdej komisji) zgłosiły Komitety Wyborcze.  
3. Zarządzeniem Nr 75/2005r. z dnia 06.09.2005r. powołałem komisję konkursową dla wyboru kandydata na 
Skarbnika Gminy. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się w dniu 20.09.br. Komisja wskazała na Skarbnika Gminy 
kandydaturę p. Barbary Stanisławskiej. 
4. Zarządzeniem Nr 77/2005 z dnia 16.09.2005r. powołałem okręgowe komisje wyborcze w gminie Kosakowo dla 
przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP. Wszystkich członków komisji (oprócz jednej osoby 
wskazanej przez Wójta do każdej komisji) zgłosiły komitety wyborcze.  
5. Zarządzeniem Nr 78/2005 z dnia 19.09.2005r. zarządziłem opracowanie do dnia 30.11.br. planu operacyjnego 
Funkcjonowania Urzędu Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  
   
II. Gospodarka Nieruchomościami 
1. Zawarcie  trzech umów dzierżawy na część działki nr 50/3 o pow. 3 m2 położonej w Kosakowie w okresie 

Święta Zmarłych z przeznaczeniem na sprzedaż zniczy i kwiatów. Czynsz 60,00 zł netto dziennie + VAT 22%. 
2. Przedłużenie czasookresu dwóch umów dzierżawy na część działki nr 147/45 położonej w Rewie z 

przeznaczeniem na sprzedaż lodów i naleśników oraz prowadzenia szkółki kiteboardingu. Czynsz jednorazowy 
86,00 i 18,00 zł + VAT 22%  

3. Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia po raz drugi rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych 
położonych w miejscowości Kosakowo i Mosty. 

4.  Ustalenie renty planistycznej w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego : 

a) działki nr 71/55 i 71/56 o pow. ogólnej 2095 m2 obręb Pierwoszyno , kwota 36.766,00 zł 
5. Zawarcie trzech umów dotyczących ustalenia odszkodowania za drogi i rozliczenie ich należnymi rentami 

planistycznymi : 
a) część ulicy Fiołkowej 
b) dz. 137/29 o pow. 3778m2 Mechelinki 
c) działki nr 82/71 i 82/72 o pow. ogólnej 1872 m2 Pierwoszyno 
6. Wszczęcie procedury naliczania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego 

budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rewa. 
7. Zawarcie aneksu do umowy dzierżawy zawartej  ze Spółką  „DIONE” z Wejherowa na prowadzenie stacji paliw 

w Kosakowie w zakresie zwiększenia obszaru o 170 m2 w celu wybudowania stacji zaopatrzenia pojazdów w 
gaz propan-butan. 

 
III. Zamówienia publiczne 
1. Wybrano wykonawcę na wykonanie robót budowlanych, drogowych, położenie dywanika asfaltowego dla ul. 

Kruczkowskiego, Leśmiana i Staffa. Jest nim Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Pucka. Roboty wykonane 
zostaną w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Cena oferty: na ul. Kruczkowskiego- 42.652,90zł., na ul. 
Leśmiana- 53.172,93zł., na ul. Staffa- 33.797,27zł. (wpłynęła 1 oferta).  

2. Wybrano wykonawcę firmę WASKO z Łęczyc na wykonanie robót budowlano-montażowych budowy 
kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Skalniakowej za cenę brutto 40.260zł (wpłynęły 2 oferty). 

3. Wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo „OL-TRANS” z Mrzezina dla „budowy ul. Leśnej w miejscowości 
Mosty-I etap budowy” za cenę brutto 863.786,85zł (wpłynęła 1 oferta). 

4. Wybrano wykonawcę przedsiębiorstwo UNI INVEST z Gdańska na „Zaprojektowanie i wykonanie prac 
geologicznych dla studni nr 1A na terenie ujęcia wiejskiego w Dębogórzu za cenę brutto: 99.727,21zł (wpłynęła 
1 oferta). 
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   Gmina Kosakowo 
81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel.: 66 04 300, fax: 66 04 301, e-mail: Kosakowo@ zgwrp.org.pl 

zgodnie z ustawą z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9.02.2004 r. Nr 19, poz. 177) 
 

ogłasza zamówienie publiczne na 
                  Obsługa terenów Gminnych  

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, parkingów  
oraz chodników przy drogach  powiatowych 

w  trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60.000 € 
 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana jest  bezpłatnie na wniosek Oferenta zgłoszony 
pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres Urzędu Gminy jak w ogłoszeniu.  

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 
3. Termin realizacji zamówienia:  

Okres zimowy -2005 / 2006 rok – od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2006  
       5.    Wizja w terenie przeprowadzona zostanie w dniu 26.10.2005 o godzinie 11 00 

6.     W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy: 
− Wniosą wadium w wysokości 2.000 zł w terminie składania ofert; 
− Prowadzą działalność w przedmiocie zamówienia  
− W formie pisemnej złożą swoją ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ; 
− Spełniają warunki z art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 
− Nie podlegają wykluczeniu z art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7.     Kryteria oceny ofert: cena 100% 
8.     Ofertę należy złożyć do dnia  03.11.2005 do godziny 10 00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy,  
        adres jak wyżej. Otwarcie ofert w dniu  złożenia o godz. 10.15 
9.   Termin związania ofertą do 30.11.2005r.  

    10.   Informacje o przetargu: Zdzisław Miszewski, tel.: 66-04-310, fax. i e-mail jak powyżej. 
                                             Tomasz Zapaśnik, Andrzej Antonowicz tel. 66-04-307 
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„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 2150 egz. 

 
Uchwały Rady Gminy Kosakowo 

podjęte na posiedzeniu XXXVI Zwyczajnej Sesji 
w dniu 29 września 2005 roku 

1. Nr XXXVI/80/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 29/19 ); 
2. Nr XXXVI/81/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 29/20 ); 
3. Nr XXXVI/82/05 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 1035/82 w miejscowości Pogórze na okres 10 lat; 
4. Nr XXXVI/83/05 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mosty, 

gmina Kosakowo o oznaczeniu działki nr 303; 
5. Nr XXXVI/84/05 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr IX/84/2003 z dnia 11 września 2003r. o uchwaleniu 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kosakowo na lata 2003 – 2006 z późniejszymi zmianami; 
6. Nr XXXVI/85/05 w sprawie przystąpienia gminy Kosakowo do ustanowienia Fundacji pod nazwą „Bursztynowy Pasaż” 
7. Nr XXXVI/86/05 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego PEKO Sp. z o.o.; 
8. Nr XXXVI/87/05 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy – Straż Gminy Kosakowo; 
9. Nr XXXVI/88/05 w sprawie przystąpienia Gminy Kosakowo do TUW „Conkordia Wielkopolska” 
10. Nr XXXVI/89/05 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXXI/45/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie 

ustalenia stref płatnego parkowania; 
11. Nr XXXVI/90/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/6/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie 

inkasa podatku rolnego i leśnego od nieruchomości i od posiadania psów; 
12. Nr XXXVI/91/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005; 
13. Nr XXXVI/92/05 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kosakowo ( Panią Teresę Sliwinską ) 
14. Nr XXXVI/93/05 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kosakowo ( Panią Barbarę Stanisławską ) 
 
Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie porozumień: 
1) pomiędzy Radą Gminy Kosakowo i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kosakowie w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i ustalenia wartości jednego punktu w złotych do wyliczenia stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w GOPS; 

2) pomiędzy Radą Gminy Kosakowo i Strażą Gminną w Kosakowie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego i ustalenia wartości jednego punktu w złotych do wyliczenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników samorządowych zatrudnionych w Straży Gminnej; 

3) pomiędzy Radą Gminy Kosakowo a Szkołą Podstawową w Pogórzu, Szkołą Podstaw3ową w Dębogórzu, Szkołą 
Podstawową w Mostach i Gimnazjum w Mostach  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i ustalenia 
wartości jednego punktu w złotych do wyliczenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w szkole (nie będącymi nauczycielami) 

 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

serdecznie zaprasza w miesiącu listopadzie na imprezy : 
 

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

ZADUSZKI MORSKIE w Rewie 
2 listopada br. 

godz. 17.00 – Msza św. w intencji wszystkich tych, którzy dla polskiego morza żyli, 
którzy na nim pracowali i którzy życie w jego toni utracili  -  kaplica w Rewie 

godz.18.00 – uroczystości na Alei Zasłużonych Ludzi Morza  
 

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

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
11 listopada br. 

godz. 16.15 - Msza św. w intencji odrodzonej Ojczyzny  
w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Św.w Pierwoszynie 

         godz. 17.00 – koncert patriotyczny tamże 
Podczas koncertu wręczone zostaną doroczne wyróżnienia 
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Wójta Gminy Kosakowo – Statuetki „Złotego Kłosa 2005” 
 


