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

Wszystkim Mieszkańcom 
 Gminy Kosakowo życzymy 

radosnych Świat Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w gronie rodzinnym, 

wiele ciepła, radości 
i nieustającego optymizmu. 

Aby wszystkie dni w roku były tak piękne 
i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny 

wieczór. Aby twarze Wasze  
i Waszych najbliższych  

zawsze rozpromieniał uśmiech 
a gwiazda Betlejemska  

zwiastowała Wam 
w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę. 
Niechaj Nowy Rok przyniesie same 

radosne, pełne uśmiechu  
i życzliwości chwile 

oraz wszelką pomyślność. 
 

Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik 

 
W imieniu Rady Gminy Kosakowo 

Przewodniczący 
Adam Miklaszewicz 
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POZNAJEMY NASZĄ GMINĘ I REGION 
 
18 listopada 2005 roku w Szkole Podstawowej w Dębogórzu odbył 
się VII konkurs „Poznajemy naszą gminę” dla uczniów klas I – III 
oraz konkurs „Poznajemy nasz region” dla uczniów klas IV – VI. Do 
obu konkursów zgłoszono drużyny z 3 gminnych szkół. Uczniowie 
po zapoznaniu się z podanymi w regulaminie legendami wzięli udział 
w turnieju na temat znajomości tychże legend, których treść 
dotyczyła najbliższej okolicy i gminnych miejscowości. 
Organizatorki konkursu: T. Czerwińska, A. Pająk i L. Sorn 
przygotowały szereg zadań do wykonania przez dzieci. Był quiz, 
krzyżówka, odgadywanie tytułów legend na podstawie rekwizytów i 
czytanych fragmentów. Młodsze dzieci przenosiły ubrania jak 
Mikołajek z legendy, rzucały głazem jak stolemy i budowały wiatrak.  
W jury konkursu zasiedli: wójt gminy – Jerzy Włudzik, prezes ZKP – 
Ewa Purska i dyrektor gminnej biblioteki publicznej – Jadwiga 
Piernicka. W wyniku końcowej punktacji w klasach I – III najwięcej 
punktów zdobyła drużyna z SP Mosty w składzie: 
Marta Luniak, Lidia Mikulska, Karolina Mazur. 
II miejsce /25 p/ zdobyli uczniowie z SP Dębogórze: 
Oliwia Kryszczuk, Anna Gajzler, Magdalena Otlewska 
III miejsce /20 p/ otrzymali uczniowie z SP Pogórze: 
Maciej Suchocki, Kacper Wierzbicki, Damian Hasiak. 
W kategorii klas IV – VI najlepszą okazała się drużyna z SP 
Dębogórze: 
Patrycja Gajzler, Magdalena Klemenska, Klaudia Janiszewska. 
Uczniowie z Pogórza i Mostów z taką samą punktacją wzięli udział 
w dogrywce, w wyniku której drużyna z Pogórza odpowiedziała 
prawidłowo na pytania i zajęła II lokatę w konkursie. Byli to: 
Michał Suchocki, Konrad Książek, Emilia Wronowska. 
III miejsce przypadło więc drużynie z Mostów w składzie: 
Damian Klimczyk, Marta Totzke, Grzegorz Talar. 
Każda drużyna otrzymała nagrody dla szkoły i nagrody indywidualne 
ufundowane przez Urząd Gminy Kosakowo. Były to statuetki i 
książki /słowniki  
i legendy. 

UWAGA ROLNICY - DYŻURY OŚRODKA 
DORADZTWA ROLNICZEGO!!! 

Przypominamy, że od 1 grudnia br. we wtorki i czwartki w 
godz. 1000 – 1400 w Biurze Straży Gminnej w Kosakowie, ul. 
Żeromskiego 67 (przy Urzędzie, po schodach do góry) 
przyjmuje interesantów pracownik Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Pani Olga Żachowska. 

Kalendarz imprez – grudzień/styczeń 

19 
grudzień 

Konkurs Szopek 
Bożonarodzeniowych 

Wójt oraz ZK-P 
Oddział Dębogórze 

grudzień 
- 

styczeń 
Spotkania opłatkowe Sołectwa 

28-30 
grudzień 

Konkurs na najładniejszą dekorację 
świąteczną UG Kosakowo 

8 
stycznia 

2006 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Szkoła Podstawowa  
w Mostach 

 
WIELKA ORKIESTRA  

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
W dniu 8 stycznia 2006r. od godz. 16.00 w Szkole 
Podstawowej w Mostach zagra Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Czas zbiórki umili zabawa mikołajkowo- 
karnawałowo dla dzieci, w której programie przewidywane są 
konkursy, korowody taneczne oraz karaoke. Będzie radośnie i 
wesoło. Zapraszamy wszystkie najmłodsze dzieci wraz z ich 
rodzicami. Każdy z nas może wspomóc WOŚP. 
Dojazd autobusem linii 145 (dodatkowe kursy). 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA 
Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania 

Bożego Narodzenia 
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń. 

           Sołtys wsi Pogórze wraz z Radą Sołecką 

         
Radosnego przeżywania wspaniałych chwil 

Bożego Narodzenia. 
Rodzinnego ciepła i życzliwości oraz wszelkiej pomyślności, 

optymizmu na każdy dzień  
Nowego Roku 2006 życzą 

              Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Pierwoszyno 

               
Życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia  

od sołtysów pozostałych wsi 
oraz Rad Sołeckich z Gminy Kosakowo. 

  
Wszystkim naszym Klientom, Kontrahentom 

oraz Współpracownikom życzymy spokojnych, pełnych radości 
Świąt Bożego Narodzenia a także dużo szczęścia i sukcesów 

w nadchodzącym Nowym 2006 Roku 
Zarząd i Pracownicy Spółki „PEKO” 

LOGO WSI PIERWOSZYNO 
Sołtys i Rada Sołecka wsi Pierwoszyno informują, że w ogłoszonym 
parę miesięcy temu konkursie na logo wsi Pierwoszyno wpłynęło 
kilka prac. Żadna z nich jednak nie została wybrana przez kolegium 
konkursowe.  
Przedłużono zatem termin składania prac konkursowych na logo wsi 
do dnia 31.03.2006r. Prace składać można w sołtysa wsi. Nagroda za 
I miejsce 500zł.  
****************************************************** 

KONKURS ŚWIĄTECZNY 
Jak w roku ubiegłym w okresie świątecznym Wójt Gminy Jerzy 
Włudzik ogłasza konkurs na najładniej udekorowaną posesję. 
Zachęcamy do udziału w konkursie. Upiększajmy miejsca, w których 
spędzać będziemy Święta Narodzenia Pańskiego oraz Witać Nowy 
Rok. Prosimy zadbać o dekoracje świetlne domów, okien, balkonów, 
choinek itp. Zwycięzców wybierze powołana przez Wójta Gminna 
Komisja Konkursowa, która w dniach 28-30 grudnia br. w godz. 
17.00 – 20.00 dokona przeglądu w całej gminie. Prosimy o włączenie 
dekoracji świetlnych w tym czasie. Czekają nagrody pieniężne.  
****************************************** 

Nowe godziny pracy Urzędu Gminy 
Informujemy, że od dnia 1.01.2006r. ulegają zmianie dotychczasowe 
godziny pracy Urzędu Gminy w Kosakowie.  
Poniedziałek  7.45 – 15.30 
Wtorek  7.45 – 15.30 
Środa   7.45 – 15.30 
Czwartek  7.45 – 17.00 (zamiast 16.45) 
Piątek   7.45 – 15.15 (zamiast 15.30) 

CZAT Z  WÓJTEM GMINY KOSAKOWO 
Internautów zapraszamy na kolejny czat z Wójtem Gminy Kosakowo 
p. Jerzym Włudzikiem!!! Siadajcie przed monitorami w dniu 5 
stycznia 2006 (czwartek) o godz. 20.00 i klikajcie, pytajcie, bawcie 
się dobrze na www.kosakowo.pl 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w ostatnich dniach odeszli od nas Ś.p. 

Maria Fogt z Mostów, żyła 84 lata 
Aniela Wruck z Pierwoszyna, żyła 96 lat 
Jadwiga Katarzyna Skwiercz z Dębogórzu, żyła 93 lata 
Marzena Anna Murszewska z Rewy, żyła 32 lata 
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NOWA UCHWAŁA O 
UTRZYMANIU 

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
W GMINIE 

 
Wójt Gminy Kosakowo 
przypomina, że zgodnie z Ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie  ( Dz.U. Nr 132 z 1996 r. z  
zmianami w tym ostatnia  Dz.U. Nr 
175 poz. 1458 z 13 października 
2005 r.) oraz Uchwałą Rady Gminy 
Nr XXXIV/66/05 z dnia 30 czerwca 
2005 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
Gminy Kosakowo,  właściciele 
nieruchomości na terenie gminy 
Kosakowo zobowiązani są między 
innymi do: 
1. wyposażenia nieruchomości w 
urządzenia służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz  
podpisania umowy z firmą 
posiadającą zezwolenie Wójta 
Gminy Kosakowo na prowadzenie 
działalności na terenie gminy  
2. właściciel nieruchomości ma 
obowiązek włączenia się na własny 
koszt do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej w terminie 30 dni od 
chwili zaistnienia takiej możliwości 
3. w przypadku braku kanalizacji 
sanitarnej właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do gromadzenia 
ścieków socjalno- bytowych w 
bezodpływowych zbiornikach  
4. wywóz nieczystości ciekłych 
może odbywać się tylko i wyłącznie 
przez firmy posiadające zezwolenie 
Wójta Gminy Kosakowo. 
5. Właściciele nieruchomości lub 
użytkownicy są zobowiązani do 
udokumentowania korzystania z 
usług wykonywanych przez zakład 
będący podmiotem posiadającym 
zezwolenie na wykonywanie usług 
usuwania odpadów komunalnych 
stałych, ciekłych, przez okazanie 
umowy i dowodu płacenia za usługi.  
6. Osoby utrzymujące psy oraz inne 
zwierzęta domowe obowiązani są do 
zachowania ostrożności mającej na 
celu ochronę przed zagrożeniem, 
uciążliwością dla ludzi jak również 
przed zanieczyszczeniem terenów 
użyteczności publicznej. 
7. Właścicieli psów zobowiązuje się 
do zabezpieczenia swoich posesji 
urządzeniami uniemożliwiającymi 
wydostanie się zwierzęcia poza teren 
posesji 
 

     

BUSY DO PUCKA 
Rozkład jazdy busa do Pucka obsługiwanego przez: P.H.U. „Milomp” 
 

9.00 13.05 PUCK 10.25 14.30 
9.05 13.10 ŻELISTRZEWO 10.20 14.25 
9.10 13.15 MRZEZINO 10.15 14.20 
9.20 13.25 KAZIMIERZ 10.05 14.10 
9.25 13.30 DĘBOGÓRZE 10.00 14.05 
9.30 13.45 PIERWOSZYNO 9.55 14.00 
9.35 13.40 KOSAKOWO 9.50 13.55 
9.40 13.45 POGÓRZE 9.45 13.50 

Kursuje od poniedziałku do piątku 
Rozkład jazdy busa do Pucka obsługiwanego przez: Przewóz Osób i Towarów 
Jan Boszke 

9.35 11.30 15.45 17.45 PUCK 8.45 11.05 15.10 
9.40 11.35 15.50 17.50 ŻELISTRZEWO 8.40 11.00 15.05 
9.41 11.36 15.51 17.51 SMOLNO 8.39 10.59 15.04 
9.47 11.42 15.57 17.57 MRZEZINO 8.33 10.53 14.58 
9.58 11.53 16.08 18.08 PIERWOSZYNO 8.22 10.42 14.47 
10.00 11.55 16.10 18.10 KOSAKOWO 8.20 10.40 14.45 
10.05 12.00 16.15 18.15 POGÓRZE 8.15 10.35 14.40 

Nie kursuje 25.XII; 1.I oraz 1-wszy dzień Wielkiej Nocy 
Rozkłady jazdy zostały zatwierdzone i dostarczone do Urzędu Gminy Kosakowo przez Starostwo 
Powiatowe w Pucku. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za regularność i terminowość 
wykonywanych kursów. 
Zgodnie z art. 89 ust 1 ustawy o transporcie drogowym, podczas przejazdu wykonywanego w ramach 
transportu drogowego organem uprawnionym do kontroli dokumentów oraz warunków w nich 
określonych jest Policja i Inspekcja Transportu Drogowego. 

                 
Rozkład jazdy ZKM w Wigilię 

a) 486 – kurs pomiędzy Kazimierzem, a Placem Kaszubskim w Rumi (przez Dębogórze 
wybudowanie) 
Kazimierz 21.35  Pl. Kaszubski 
Pl. Kaszubski 23.20  Kazimierz 
Kazimierz 23.35  Pl. Kaszubski 
Pl. Kaszubski 1.20  Kazimierz 
b) 472 – kurs pomiędzy Dębogórze (Słonecznikowa), a Kosakowem (Kościół) 
Dębogórze 21.43  Kosakowo 
Kosakowo 23.20  Dębogórze 
Dębogórze 23.43  Kosakowo 
Kosakowo 1.20  Dębogórze 
c) 770 - kurs pomiędzy Mechelinkami, a Pierwoszynem Kościół  
Mechelinki 23.45  Pierwoszyno 
d) dodatkowy kurs 146 pomiędzy Pierwoszynem Kościół, Rewą (przez Mechelinki) 
Pierwoszyno 1.15  Rewa 

W hołdzie Represjonowanym Politycznie Żołnierzom – Górnikom. 
02 grudnia w Gimnazjum w Mostach odbyło się spotkanie z tut. młodzieżą przedstawicieli 
Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników.  
Uczniowie Gimnazjum w Mostach z inicjatywy  Dyrektora oraz pani Mirosławy 
Piotrkowskiej postanowili wspomnieniami wrócić nie tylko do Święta Barbórki. Uczcili 
także pamięć tych, którzy oddawali życie za wolną Polskę, walczyli z reżimem i terrorem 
stalinowskim. 
Z tej okazji przygotowano montaż słowno – muzyczny pod kierunkiem pani Magdaleny 
Tarnackiej nauczyciela muzyki i pani Sylwii Szleszyńskiej nauczyciela języka polskiego. 
Chór szkolny odśpiewał pieśni „ Przeżyj to sam”, „Mury”, „Żeby, Polska była Polską”. 
Uczniowie recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. 
Na koniec młodzież wysłuchała wzruszających historii o służbie wojskowej, zamienionej 
w ciężką pracę w kopalni. 
Zwieńczeniem wizyty gości było zaproszenie na przyszłoroczne obchody Święta 
Barbórki.  

Spotkanie dot. budowy kolektora 
W dniu 20.01.2006r. o godz. 17.00 w świetlicy w Mechelinkach odbędzie się spotkanie 
dot. budowy w Mechelinkach głębokowodnego kolektora. Na spotkaniu omówione będzie 
opracowywanie pt. „Analiza techniczno ekonomiczna budowy głębokowodnego kolektora 
odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków Dębogórze” wykonywane na zlecenie 
PEWIK przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Konsultacyjne „SAFEGE” Oddział w 
Polsce, ul. Solec 22, ))-410 Warszawa. Referentami będą przedstawiciele wymienionych 
firm oraz pracownicy naukowi Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk 
w Gdańsku, Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Instytutu Morskiego w Gdańsku. 
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Docenione działania 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od blisko 8 lat na terenie Gdyni, Redy, Rumi, Sopotu, Wejherowa i 
Kosakowa prowadzi systematycznie działania w zakresie edukacji ekologicznej. Są one bardzo wysoko oceniane w kraju. 
W październiku b.r. Związek otrzymał tytuł „Mistrza Edukacji Ekologicznej” w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „O 
Puchar Recyklingu”. Doceniono też nasze wysiłki, w ramach organizacji zbiórki baterii, przyznając nam wyróżnienie w 
kategorii „Zielona bateria”.  
Uroczysty finał konkursu, podczas którego wręczono nagrody laureatom odbył się 15 listopada w Poznaniu podczas 
Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO’2005. Wraz z dyplomem odebraliśmy gratulacje od Miry 
Stanisławskiej-Meysztowicz, najwyższego jurora w tej kategorii konkursu. Najwyższa ocena, którą uzyskaliśmy, cieszy tym 
bardziej, że jak dowiedzieliśmy się od przedstawicieli instytucji i firm, obecnych na finale, działalność prowadzona na 
terenie gmin-członków Związku znajduje wielu naśladowców w Polsce. Podobnie, jak my uważają, że jedynie 
systematyczność i konsekwencja w działaniu mogą przynieść spodziewane efekty. Żadna, nawet najlepiej przygotowana 
błyskotliwa akcja, nie zmieni od razu świadomości społeczeństwa. 
 
Wspólna decyzja 
Mija już osiem lat od chwili, kiedy gminy zrzeszone w Związku zadecydowały o reorganizacji gospodarki odpadami. 
Polegała ona na wprowadzeniu systemu MIX - selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli takich, które wytwarzane 
są w naszych gospodarstwach domowych. Umożliwia on segregację odpadów już u „źródła”, czyli bezpośrednio u ich 
wytwórcy. Aby system MIX wprowadzać w życie należało przekonać ludzi, że wrzucanie wszystkich śmieci do jednego 
pojemnika szkodzi środowisku naturalnemu i nam wszystkim. Nie było to łatwe, bowiem segregacja odpadów jest 
działaniem, które nie przynosi natychmiastowych, wymiernych korzyści. Związek podjął się więc niełatwej misji 
nauczenia ludzi, jak i dlaczego należy segregować odpady, choć nie przybywa od tego pieniędzy w portfelu. 
 

Na efekty trzeba poczekać 
KZG „Dolina Redy i Chylonki” postawił na sukcesywne, długofalowe 
działania, które są adresowane dla wszystkich grup wiekowych 
zaczynając od dzieci i młodzieży. Od roku szkolnego 1999/2000 
wszystkie nasze działania ekologiczne mają formę oferty programowej, 
zawierającej warsztaty, programy edukacyjne, wycieczki i konkursy 
ekologiczne trafiają  każdorazowo do 250 placówek oświatowych. 
Zdajemy sobie sprawę, że nie wystarczą okazjonalne akcje, ale rzetelne, 
systematyczne działania, które pozwolą zaakceptować Związek, jako 
instytucję, reorganizującą w imieniu gmin system gospodarki odpadami. 
Aby osiągnąć pełen sukces edukację ekologiczną należy prowadzić w 
dalszym ciągu, tak aby ludzie nie tylko byli przekonani o potrzebie 
segregacji odpadów, ale także działali według określonych reguł. 
Dotychczasowe efekty naszej działalności oraz uznanie na forum 
ogólnopolskim dowodzą, że nasze działania są prowadzone we 
właściwym kierunku. 
 

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 



 5

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Kosakowo 
w okresie od 28.10.2005 do 30.11.2005r. 

 
I Sprawy organizacyjne  
1. Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 08.11.2005r. wprowadziłem w Urzędzie Gminy regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze. 
Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór. 
Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych z 
wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi (zgodnie z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych).  
W skład komisji rekrutacyjnej będą wchodzić: Wójt lub jego zastępca, kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie, 
Sekretarz Gminy, przedstawiciel Rady Gminy wytypowany przez Przewodniczącego Rady.  
Przy naborze na stanowiska kierownicze w komisji uczestniczyć będzie specjalista  z danej dziedziny, osoba spoza Urzędu Gminy.  
Komisja pracować będzie w składzie, co najmniej 3 osobowym. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby, które są małżonkiem, 
krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata, albo pozostają z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić wątpliwości co do ich bezstronności.  
Po spełnieniu wymagań formalnych, na selekcję końcową kandydatów składać się będą: rozmowa kwalifikacyjna lub test i rozmowa 
kwalifikacyjna. Wybór metody będzie należeć do Komisji. 
 
2. W dniu 21 listopada 2005r. odbyło się Zebranie Wiejskie w sołectwie Mechelinki w sprawie wyborów uzupełniających do Rady 
Sołeckiej, zwołane Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 94/2005 r. z dnia 09.11.2005r.. W zebraniu uczestniczyło 25 mieszkańców 
uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 10,7%.  
Zebranie wiejskie w imieniu Wójta prowadził z-ca Wójta p. Zdzisław Miszewski. 
Wybrano 5 osobową Radę Sołecką w składzie: Henryk Kierszka, Edyta Kunkol, Ireneusz Bober, Paweł Czapp, Kamil Kierszka.  
 
3. W dniu 04.11.br otrzymałem wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku dot. kontroli kosztów 
funkcjonowania administracji samorządowej w okresie od 31.12.2002r. do 30.06.2005r. 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Urzędu w zakresie objętym kontrolą. Jedynym wnioskiem pokontrolnym było 
umożliwienie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków zgodnie z art. 253 §3 kpa, tj. po godzinach pracy. 
W celu realizacji wniosku zarządziłem przyjęcia w Urzędzie w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godzinach 1500 – 1700. 
 
II Gospodarka Nieruchomościami 
1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 17.10.2005r odrzucił skargę Jerzego i Elżbiety Misiak na 
decyzję Wojewody Pomorskiego w Gdańsku z dnia 12.07.2005r w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dla Państwa Misiak. 
  
2. Wydałem Zarządzenie Nr 95/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu działki nr 163/7 o pow. 
200 m2 położonej w Kosakowie stanowiącej własność Gminy Kosakowo będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.   
 
3. Wojewoda Pomorski wydał decyzję w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Gminę Kosakowo własności 
nieruchomości położonej we wsi Rewa działka nr 112/17 o pow. 1560 m2 (część ulicy Wodnej ) 
 
4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją z dnia 29.11.2005r o sygn. Akt 2646/05 utrzymało w mocy decyzję Wójta 
Gminy Kosakowo Nr GN-7260M/195/2005/JK w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej dla działek nr 1160/18,1160/19 i 
1160/20 o łącznej pow. 1430 m2 położonych w Mostach w wysokości 1685,00 zł. 
 
III Zamówienia publiczne 
1. Unieważniono II przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, parkingów, gdyż nie 
wpłynęła żadna oferta. Przetarg ogłoszono w Internecie na stronie www.kosakowo.pl, w Dzienniku Bałtyckim, w Biuletynie Rady i Wójta 
Gminy oraz przesłano ogłoszenie o przetargu do wszystkich znanych firm prowadzących w bliskości z gminą Kosakowo działalność 
gospodarczą w tym zakresie. W związku z tym, że w kolejno prowadzonych postępowaniach nie zostały złożone żadne oferty, na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych zawarto umowę z wolnej ręki z  firmą AS Trans z Koleczkowa , za 
kwotę wykonania zamówienia 100 tys. zł + VAT (z odliczaniem za bezśnieżne dni). 
 
2. W przetargu na „budowę wielofunkcyjnego rekreacyjnego boiska wiejskiego w Pogórzu – I etap” wybrano ofertę 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „BIMEL”  Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego za cenę brutto 43.094,44zł (wpłynęły 3 oferty, 1 
odrzucono ze wzgl. formalnych, ceny pozostałych: 43.094,44 i 67.032,17zł) 
 
3. W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na „opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomości położonych w Mostach” (pow. planu- ok. 160ha) została wybrana oferta Biura Urbanistycznego PPP z Gdańska za cenę 
brutto wykonania zamówienia 48.495zł (wpłynęło pięć ofert w cenach od 48.495zł do 98.820zł, 3 oferty odrzucono ze względów 
formalnych). 
 
IV. Spotkania i narady Wójta Gminy 
28.10.2005 – udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Pogórzu 
2.11.2005 – przegląd inwestycji na terenie gminy Kosakowo; udział w uroczystości Zaduszek Gminnych, zorganizowanych na Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie 
3.11.2005 – narada budżetowa; spotkanie z nauczycielkami nt. organizacji konkursu o regionie; Zebranie Wiejskie w Kosakowie 
4.11.2005 – otwarcie Targów Świątecznych w DLS Suchy Dwór, udział w uroczystości 93-urodzin p. Skwiercz z Dębogórza; 
7.11.2005 – narada budżetowa; wizja lokalna z przedstawicielami z Nadleśnictwa nt. zamiany gruntu pod ogródek jordanowski w 
Kazimierzu; Zebranie Wiejskie w Mechelinkach. 
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8.11.2005 – podpisanie aktów notarialnych w Pucku; Zebranie Wiejskie w Rewie. 
9.11.2005 – narada budżetowa, Zebrania Wiejskie w Kazimierzu i Dębogórzu – Wyb.  
10.11.2005 – udział w uroczystościach szkolnych z okazji Święta Niepodległości; opracowywanie budżetu na rok 2006r.; udział w 
akademii z okazji Święta Niepodległości w Gimnazjum; udział w Zebraniach Wiejskich w Pogórzu i Pierwoszynie. 
11.11.2005 – udział w uroczystości z okazji Święta Niepodległości  - koncert w Kościele w Pierwoszynie oraz wręczenie statuetek”Złotego 
Kłosa” za rok 2005 
12.11.2005 – Piknik w Gęśniku oraz podsumowanie rocznej działalności Chóru Morzanie, uroczysta kolacja w klubie” Delfin” w Pucku 
14.11.2005 – spotkanie z kierownikami referatów w sprawie planu budżetu gminy na rok 2006 
15.11.2005 – spotkanie z wykonawcą studium (projekt nowego gimnazjum); przekazanie projektu budżetu gminy na rok 2006 
Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo 
16.11.2005 – narada w sprawie pozyskania terenów z lotniska oraz ustalenia przebiegu rurociągu paliwowego; spotkanie nt. budowy 
centrum żeglarsko – windsurfingowego w Rewie 
17.11.2005 – udział w szkoleniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku 
18.11.2005 – udział w jury konkursu „Poznajemy naszą gminę, poznajemy nasz region” 
21.11.2005 – wizja lokalna w terenie (ul. Leśna) 
22.11.2005 – spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiej Komendy Policji nt. przekazania terenów pod skrzyżowanie w Kosakowie; 
zebranie informacji dot. realizacji projektu pt. „Przygotowanie do stworzenia Lokalnej Grupy Działania „Bursztynowy Pasaż” w ramach 
programu LEADER+ 
24.11.2005 – Spotkanie w XXVII Terenowym Zarządzie Lotniskowym w Gdańsku nt. inwestycji oświetleniowej lotniska 
25.11.2005 – spotkanie z dyr. ENERGA oddz. Gdynia; narada w firmie PEKO dot. ustalenia opłat za wodę i kanalizację 
28.11.2005 – udział w pożegnaniu odchodzącego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Helu 
29.11.2005 – spotkanie ze stronami zainteresowanymi budową centrum żeglarsko – windsurfingowego w Rewie 
 
 

Uchwały Rady Gminy Kosakowo 
podjęte na posiedzeniu XXXVIII Zwyczajnej Sesji 

w dniu 1 grudnia 2005 roku. 
1) Nr XXXVIII/100/05 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rewa gmina 

Kosakowo; 
2) Nr XXXVIII/101/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Pogórze gm. Kosakowo; 
3) Nr XXXVIII/102/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 

położonych w Mechelinkach na przedłużeniu ul. Bursztynowej; 
4) Nr XXXVIII/103/05 w sprawie zwiększenia udziałów gminy w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” 
5) Nr XXXVIII/104/05 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Województwa Pomorskiego położonych w 

miejscowości Kazimierz, Dębogórze i Mosty; 
6) Nr XXXVIII/105/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kosakowo; 
7) Nr XXXVIII/106/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy Kosakowo; 
8) Nr XXXVIII/107/05 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Kosakowo 

obowiązujących w 2006 roku 
9) Nr XXXVIII/108/05 w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Kosakowo; 
10) Nr XXXVIII/109/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od posiadania psów na obszarze gminy Kosakowo; 
11) Nr XXXVIII/110/05 w sprawie stawek podatku od środków transportowych; 
12) Nr XXXVIII/111/05 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od 

nieruchomości; 
13)  Nr XXXVIII/112/05 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny; 
14) Nr XXXVIII/113/05 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny; 
15)  Nr XXXVIII/114/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w 

Dębogórzu; 
16) Nr XXXVIII/115/05 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie nadanego Uchwałą Nr XXIII/56/04 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 2 września 2004 roku. 
17)  Nr XXXVIII/116/05 w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Kosakowo – Rejestr Gminnych Jednostek Organizacyjnych; 
18) Nr XXXVIII/117/05 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 aktualizowanego Uchwałą Nr 
III/43/05 z dnia 28.04.2005r. 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 

19) Nr XXXVIII/118/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. 

 
 

„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. 
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ROK 2005 w Gminie Kosakowo 
 

Pożegnanie Ojca świętego 

Nowy samochód na 7-lecie Straży Gminnej 

Certyfikat ISO – europejskiej normy 
jakości dla Urzędu Gminy 

Odsłonięcie tablic 
w Alei Zasłużonych Ludzi Morza 

Gospodarczo – Samorządowy HIT Pomorza 
Certyfikat dla gminy Kosakowo 

 IX Festyn Kaszubski w Rewie 
Certyfikat „Gminy Fair Play” 

Pożegnanie Skarbnika Gminy 

Zaduszki Morskie w Rewie 


