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Budżet na rok 2006
Został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Kosakowo na sesji w dniu 22.12.2005 roku.
Planowane w 2006 roku:
1.
Dochody – to .......................................... 22.144.197zł
- w tym dochody własne ..................... ...12.607.410zł
2.
Wydatki – ..............................................23.246.197zł
w tym wydatki inwestycyjne .................... 6.725.760zł
na zakupy inwestycyjne ............................... 303.038zł
razem: ........................................... ............ 7.028.798zł (31,74%)
Szczegóły wewnątrz biuletynu.
Jednocześnie informujemy, że uchwała budżetowa na 2006 rok jest dostępna w internecie
na stronie www.bip.kosakowo.pl oraz do wglądu w Biurze Rady Gminy Kosakowo, które
mieści się w tut. Urzędzie Gminy, w pokoju nr 210 (II piętro).

XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Wojciech Klimczyk
Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Zdrowia Rady Gminy
Kosakowo
Aktywnie uczestniczy w pracach
Rady Gminy Kosakowo, jest
również
członkiem
Komisji
Budżetowo – Gospodarczej oraz
Kultury, Sportu i Turystyki.
Rodowity mieszkaniec tej gminy.
Od 1987 roku pracuje w Szkole
Podstawowej w Mostach jako
nauczyciel języka polskiego i
historii.
Obecnie
kończy
podyplomowe studia na wydziale
historii Uniwersytetu Gdańskiego.
Mieszka z żoną i dziećmi w
Mostach. Jego zainteresowania to:
historia kościoła, książki.

FERIE ZIMOWE
Od 30.01. do 12.02.br. będą
trwały
ferie
zimowe.
Organizatorami ferii na terenie
gminy – jak co roku – będą
szkoły.
Szczegółowy
harmonogram wywiesimy w
szkołach
i
ogłosimy
w
internecie na naszej stronie
www.kosakowo.pl.
Zapewniamy
posiłek
dla
uczniów korzystających z zajęć
w szkołach.

8 stycznia br. na hali sportowej w Mostach w
gm. Kosakowo odbył się XIV Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na finałowej
scenie wystąpił chór z Gimnazjum w Mostach
z koncertem kolęd, zespół taneczny ze Szkoły
Podstawowej w Dębogórzu oraz zespół
wokalno-muzyczny ze Szkoły Podstawowej w
Mostach. Młodsi uczestnicy Finału bawili się z
aktorami w czasie przedstawienia pt.
Mikołajkowe Niespodzianki podczas gdy ich
rodzice losowali kupony loterii fantowej.
Łącznie zebrano 1300zł. Impreza zakończyła
się tradycyjnym światełkiem do nieba.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Coraz piękniej dekorujemy swoje domostwa w okresie świątecznym. W wielu miejscach gminy
pojawiły się nowe światełka noworoczne. Pomiędzy świętami a nowym rokiem jury konkursowe w
godzinach wieczornych obejrzało wszystkie rozświetlone miejsca na terenie gminy. W II konkursie
świąteczno – noworocznym wyłoniono następujących zwycięzców:
w kategorii najładniejsza posesja :
I miejsce – Państwo Kotwiccy z Rewy - nagroda w wysokości 300 zł
II miejsce – Państwo Przyborowscy z Dębogórza – nagroda w wysokości 200 zł
III miejsce – Państwo Adamczyk z Pierwoszyna, Państwo Tocke z Dębogórza i Pani Wardzińska z
Mostów – nagrody w wysokości 100 zł
Jury wyróżniło również : Kazimierz- Damian Szreder
Mosty- Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Andrzej i Marlena Wieczorek, Zofia i Jarosław Stachurscy,
Teresa i Andrzej Formella, Barbara i Georgiev Hajduk, Aniela i Antoni Marwińscy, Brunon i
Małgorzata Formella, Danuta i Stefan Kujawa.
Rewa- Barbara Janic, Brygida Nikielska, Zofia i Tadeusz Chorzelewscy, Danuta i Tadeusz Kahs.
Pierwoszyno- Wiktoria i Jan Śliwińscy, Maria i Roman Bigott, Danuta i Franciszek Litwic,
Sylwia i Tomasz Selka.
Kosakowo- Teresa i Antoni Pienczk, Ewa i Mirosław Marek, Krystyna Szeliga.
Suchy Dwór- Karolina i Ryszard Przytarscy, Renata i Mieczysław Baraniak, Irena i Marek
Kądziela, Grażyna i Maciej Turzyńscy, Jolanta i Adam Pokorscy, Aneta i Mikołaj Hebda,
Zbigniew Maciejewski, Iwona i Rafał Padzik, Magdalena i Jarosław Stromscy.
Pogórze- Marek Zabiegałowski, Teresa i Wacław Patschull, Małgorzata i Tomasz Gałaj.
W kategorii najładniejsza wioska zwyciężyło Pierwoszyno otrzymując nagrodę w wysokości
400 zł a nagrodami w wysokości 200 zł jury wyróżniło wieś Mosty i Suchy Dwór.
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KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA
Została powołana Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr I/4/2002 dnia 18 listopada 2002 roku.
Skład Komisji:
Przewodniczący Klimczyk Wojciech ( radny z Mostów )
Członkowie:
Gloza Beata ( radna z Dębogórza )
Kaszuba Małgorzata ( radna z Dębogórza )
Piotrowska Mirosława ( radna z Mostów )
Skład Komisji został uzupełniony Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XV/6/04 z dnia 05 lutego 2004 roku o
radnego z Kosakowa – Adama Miklaszewicza
Następnie Uchwałą Nr XXXII/56/05 z dnia 24 maja 2005 roku uzupełniono skład Komisji o radnego z Suchego
Dworu – Marka Kądzielę oraz radnego z Pogórza – Sylwestra Raduchę.
W Komisji zasiedli radni – przedstawiciele wszystkich obwodów szkolnych Gminy.
Zakres i przedmiot działania
Komisji Rady Gminy Oświaty, Kultury i Zdrowia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opiniowanie i inicjowanie aktów prawnych dotyczących problematyki oświaty, kultury i zdrowia.
Rozpatrywanie problemów związanych z prowadzeniem placówek oświatowych, kulturalnych i służby
zdrowia.
Kontrola prawidłowości realizacji subwencji oświatowych dla gminy.
Opiniowanie projektu budżetu gminy w zakresie inwestycji oświatowych i wydatków jednostek budżetowych,
opiniowanie i dokonywanie analizy środków w zakresie opieki zdrowotnej i oświaty.
Współpraca Komisji z placówkami oświatowymi.
Współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju oświaty, kultury i zdrowia.

Komisja w trakcie obecnej kadencji odbyła 38 posiedzeń.
Posiedzenia Komisji odbywają się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo ( II piętro sala nr 209 ).
********************************************************************************************

INFORMACJA
Informujemy, że Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „PROFIL” z siedzibą w Wejherowie wykonuje na zlecenie
„NAFTOBAZY” Sp. z o.o. w Warszawie dokumentację projektową odbudowy (modernizacji) rowów B4-119 i B4-194 –
odcinek obrebu geodezyjnego Kazimierz, Dębogórze i Mosty . Zakres przewidywanych do wykonania prac obejmuje
odmulenie, umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową oraz oczyszczenie lub odbudowanie przepustów. Całość prac
finansowana będzie przez „NAFTOBAZY” i ma być zakończona do 30 .06.2006 r.
Wójt gminy w uzgodnieniu z projektantem na zakończenie prac projektowych zorganizuje spotkanie z zainteresowanymi, na
którym projektant omówi szczegóły całego przedsięwzięcia.
Spotkanie odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2006 r. w sali obrad Urzędu Gminy. O terminie powiadomimy poprzez
Sołtysów oraz ogłoszeniami wywieszonymi na tablicach lub w sklepach.

Badania stawów biodrowych u noworodków
Informujemy, że tak jak w poprzednich latach – gmina Kosakowo sfinansuje badania stawów biodrowych
noworodków zamieszkałych na terenie naszej gminy. Umowa w tej sprawie została przedłużona na kolejny 2006
rok. Skierowania na badania wydaje tutejszy ośrodek zdrowia.

KALENDARZ IMPREZ W GMINIE KOSAKOWO
NA ROK 2006
TERMIN

RODZAJ IMPREZY

ORGANIZATOR

MIEJSCE IMPREZY

STYCZEŃ
8.01

XIV Finał WOŚP

od 15.01

Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej

18.01

Szkolny Halowy Turniej Piłki Nożnej
Konkurs pt.
“Mistrz ortografii”

23.01
25.01

UG Kosakowo
Szkoły
UG Kosakowo
p.Witold Block
SP Mosty
SP Pogórze

Szkolny Turniej Unihokeja
Konkurs historyczny pt. „Czasy
rycerzy”

SP Mosty
SP Mosty

Hala sportowa
w Mostach
j.w.
j.w.
Teren szkoły
Hala sportowa
w Mostach
Teren szkoły

LUTY
21.02

Olimpiada zimowa szkół
podstawowych
III Spartakiada Gimnazjalna
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Szkoły
UG Kosakowo

Teren szkół

Gimnazjum Mosty

Hala sportowa
w Mostach

BUDŻET GMINY KOSAKOWO NA 2006 ROK
Dochody Gminy w latach (w zł):
2003
15 524 857

2004
18 193 388

2005
20 105 974

2006
22 144 197

DOCHODY BUDŻETU GMINY 2006r.:
1.
2.
3.
4.
5.

z gospodarki mieszkaniowej
(wpływy z tyt. użytkowania, najmu, dzierżaw, przekształceń własnościowych, sprzedaży mienia)
z podatków
subwencje ogólne z budżetu państwa oraz pozostałe odsetki
w tym subwencja
dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną
pozostałe
(darowizny, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, grzywny, mandaty).

1 134 000 zł
15 258 604 zł
3 601 510 zł
3 561 510 zł
1 627 220 zł
522 863 zł

Wpływy do budżetu gminy w zł
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000

2005

8000000

2006

6000000
4000000
2000000
0
z gospodarki
komunalnej

z podatków

subwencje
ogólne z
budżetu
państwa

dotacje na
pomoc
społeczną

pozostałe

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT – 2006R.
Podatki – 15.258.604 zł, w tym:
dochodowy od osób fizycznych
4 141 352 zł
dochodowy od osób prawnych
280 000 zł
od nieruchomości
9 540 853 zł
od środków transportowych
345 000 zł
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
120 000 zł
z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw
100 000 zł
od czynności cywilnoprawnych
479 000 zł
pozostałe (rolny, leśny, karta podatkowa, od spadków i darowizn, skarbowa, targowa, opłata administracyjna,
eksploatacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat)
252 399 zł
-

Wpływy z podatków i opłat
podatek od nieruchomości
10,33 %

podatek dochodowy od osób fizycznych

27,14 %
pozostałe
62,53 %

3

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2006r.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

23.246.197 zł

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
w tym wydatki inwestycyjne
Turystyka
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym wydatki inwestycyjne – 610 000 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego,
opracowanie geodezyjne i kartograficzne,
Administracja publiczna
w tym Urząd Gminy
w tym wydatki inwestycyjne – 62 500 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym OSP
Oświata i wychowanie
w tym wydatki inwestycyjne – 210 760 zł
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
w tym świadczenia rodzinne
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym budowa kanalizacji
Kultura
Kultura fizyczna i sport
Promocja

157 184 zł
3 541 700 zł
1 610 000 zł
160 000 zł
906 700zł
320 000 zł
3 070 452 zł
2 454 943 zł
183 642 zł
140 000 zł
6 074 381 zł
150 166 zł
2 069 746 zł
1 432 553 zł
127 632 zł
4 314 038 zł
3 565 000 zł
301 654 zł
390 960 zł
118 000 zł

Wpłata gminy do budżetu państwa z tytułu wyrównywania dochodów samorządów

754 340 zł

Wydatki w zł, lata 2004-2005-2006
2004r.

2005r.

2006

7 000 000
Ośw iata i w ychow anie
6 000 000
Gospodarka komunalna
(w tym kanalizacja)

5 000 000

4 000 000

Transport i łączność
(w tym drogi)
Administracja publiczna

3 000 000

Pomoc społeczna
( w tym św iadczenia
rodzinne)

2 000 000

1 000 000

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Kultura fizyczna
i sport

Kultura

0

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą nr XXXIX/124/2005 Rady Gminy Kosakowo z dnia 22
grudnia 2005 r. (do wglądu w biurze Rady Gminy – pokój 210, II piętro).

4

Inwestycje w 2006 roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Remont i modernizacja hydroforni w Kosakowie, budowa studni
ujęcia wody pitnej w Dębogórzu, rozbudowa sieci wodociągowej
(ul. Konwaliowa, Wierzbowa, Złote Piaski, Brzozowa)
Budowa ścieżek rowerowych
Rozpoczęcie budowy oświetlenia ul. M.Dąbrowskiej (w tym
skrzyżowanie z ul. Szkolną)
Studium wykonalności dla budowy drogi Stare Obłuże –
Kosakowo
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych
Lokalne inicjatywy społeczne
Zakończenie I etapu budowy ul. Leśnej
Punkt informacji turystycznej w Rewie
Zagospodarowanie terenu nadmorskiego w Mechelinkach
Rozbudowa biblioteki gminnej (czytelnia)
Budowa Domu Kultury (świetlicy) w Pierwoszynie
Świetlica w Dębogórzu Wybudowaniu
Mieszkania komunalne w Pogórzu
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
Dalsza kanalizacja gminy w tym: w ramach ISPA: Pogórze i
Kazimierz, brakująca część w Dębogórzu Wybudowania; w
ramach programu SAPARD: Mosty – Sad, w ramach programu
podstawowego: dokończenie kanalizacji przy ul. Skalniakowej i
ul. Łąkowej, kolektor tłoczny + przepompownia główna w
Pierwoszynie (bez kanalizacji grawitacyjnej)
Place zabaw dla dzieci (Mosty, Mechelinki, Rewa, Pogórze)
Boisko w Pogórzu
Wykup gruntów
Modernizacja budynku przedszkola w Kazimierzu (otynkowanie)
Dofinansowanie dokumentacji deszczówki w ul. płk. Dąbka w
ramach programu INTERREG

150.000
200.000
50.000
50.000
540.000
250.000
400.000
60.000
100.000
50.000
200.000
50.000
100.000
200.000
3.565.000

105.000
265.000
200.000
35.000
30.000

NARADA Z SOŁTYSAMI
W dniu 23 stycznia br. odbyło się pierwsze w tym roku
spotkanie Wójta Gminy z Sołtysami.
Rozmawiano o budżetach sołeckich na 2006r. i tegorocznych
inwestycjach w poszczególnych wsiach.
Zgodnie z nowymi statutami sołectw, sołtysi do końca stycznia
sporządzą projekty planów finansowo- rzeczowych wydatków w
ramach przyznanych na ten rok środków do dyspozycji sołectw.
Środki finansowe sołectwa mogą być przeznaczone na:
dofinansowanie czynów społecznych, utrzymanie i konserwację
mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd, na zieleń
i estetyzację wsi, sport, rekreację, festyny, spotkania
integracyjne, wydatki związane z utrzymaniem lokali i
działalnością organów sołectwa.

*****************************************************************
SUKCES CHÓRU GIMNAZJUM W MOSTACH
W dniu 20.01.2006 r. odbył się IV Powiatowy Przegląd Piosenki Bożonarodzeniowej w Parafii Rzymsko –Katolickiej
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Władysławowie. Udział w konkursie wzięło 40 drużyn w tym chór
Gimnazjum w Mostach, prowadzony przez nauczyciela - Magdalenę Tarnacką.
W zespole występuje 20 uczniów z klas I – III. Nasz chór zakończył występ ogromnym sukcesem, gdyż zajął na terenie
powiatu puckiego I miejsce. Puchar oraz nagrody wręczył Wójt Gminy Kosakowo - Jerzy Włudzik.
Życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości w pracy pani Magdalenie Tarnackiej oraz chórzystom.
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„Uczniowie z Mostów dojrzeli z Maciusiem
do odpowiedzialności”

IV DIKTANDO KASZEBSCZE
Pod koniec 2005r. w Pucku odbyło się IV dyktando
sprawdzające znajomość pisowni kaszubskiej . Patronat
nad tym konkursem obejmuje zawsze Uniwersytet
Gdański i Zrzeszenie Kaszubsko –Pomorskie.
Uczestnicy podzieleni na 5 kategorii /uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, dorośli oraz
nauczyciele i zawodowi pisarze/ zmagali się z tekstami
Józefa Ceynowy. W grupie nauczycieli i zawodowych
pisarzy znalazły się dwie nauczycielki z naszej Gminy, ze
Szkoły Podstawowej w Mostach – Lucyna Sorn i
Aleksandra Pająk.
Pani Lucyna Sorn zajęła trzecie miejsce w swojej
kategorii.
Gratulujemy i życzymy szczęścia w kolejnych edycjach
konkursu. Zachęcamy znających kaszubską ortografię do
reprezentowania naszej Gminy podczas kolejnego
dyktanda , które odbędzie się w 2006r. w Zukowie.

Pod takim hasłem dnia 14 grudnia 2005r. został
zakończony projekt wychowania obywatelskiego,
skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Mostach.
Zakończenie miało uroczysty charakter, zważywszy, że na
spotkanie z uczniami do hali gimnastycznej w Mostach
przybyli: rodzice, mieszkańcy Gminy, Radny Powiatu
Puckiego, Dyrektor Gminnej Biblioteki, Prezes ZKP w
Dębogorzu, Inspektor ds. oświaty.
Kolęda „Bóg się rodzi” oraz mini koncert pastorałek w
wykonaniu zespołu muzycznego i wokalnego pod
kierunkiem D. Hrycz, rozpoczęły dwugodzinne spotkanie.
Współorganizatorki
projektu
obywatelskiego,
nauczycielki M. Krauze i A. Bladowska zapoznały
rodziców z celami i sposobami realizacji kolejnych
etapów projektu oraz zrelacjonowały przebieg oraz
osiągnięte efekty.
Sukcesem okazał się udział uczniów szkoły w akcjach
charytatywnych. Dzięki zaangażowaniu dzieci, ich rodzin
i mieszkańców Gminy udało się rozprowadzić ponad 350
błękitnych opasek - przepustek do życiodajnej wody dla
wielu mieszkańców Afryki.
Akcja „Wigilijna
Przytulanka” ponownie poruszyła
otwarte serca uczniów. Postanowili oni wykonać
własnoręcznie zabawki dla dzieci z hospicjum. Uczniowie
w konkursie na przytulankę wygrali jedną z trzech
głównych nagród tj. bilety do Teatru Miniatura na
dowolnie wybrany spektakl.
„Pociąg marzeń” to konkurs plastyczny organizowany we
współpracy i dla Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w
ramach programu „Z Maciusiem dojrzewamy do
odpowiedzialności”. Wzięło w nim udział kilkuset
uczniów ze szkół Trójmiasta i okolic. Rozstrzygnięcie
tego konkursu odbyło się podczas Międzynarodowych
Targów Kolejowych TRAKO - 2005. Wyróżnienie w
kategorii klas 0 – III otrzymał Paweł Drewek uczeń klasy
0A a I nagrodę i Grand Prix konkursu wywalczył uczeń
klasy IVA Marek Kamiński. Obie prace stanowią logo
konkursu na stronach internetowych TRAKO i
FUNDACJI HOSPICYJNEJ.
Ponadto Samorząd Uczniowski aktywnie pracował w
rozpropagowaniu akcji „Rodzina rodzinie ” oraz w zbiórce
żywności i odzieży dla Ośrodka Opiekuńczego dla kobiet
w Bielawkach. Zgodnie z kilkuletnią tradycją, nasi
uczniowie wraz z opiekunem pojechali tam z darami.
Artyści z kl 0- III oraz IV-VI wykonali spektakl oparty na
motywach powieści „Król Maciuś I ”. Wraz z uczniami
bawili się nauczyciele, którzy również brali udział w
przedstawieniu. Scenariusz i reżyserię przedstawienia
opracowali sami uczniowie. Wójt Gminy Jerzy Włudzik
przekazał uczestnikom projektu komplet powszechnej
encyklopedii multimedialnej oraz historii starożytnej.
Zadeklarował również pomoc finansową dla 10
najaktywniejszych
przedstawicieli
Samorządu
Uczniowskiego, związaną z wyjazdem do Sejmu RP.
Wyżej przywołany projekt w pełni zrealizował misję
szkoły, którą określają słowa Janusza Korczaka „... Nie
zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy
aktywność. Nie każmy myśleć , lecz twórzmy warunki do
myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy
dziecku pytać i pozwólmy rozwijać jego umysł, tak by
samo wiedzieć chciało”

Pobudzanie w uczniach życiowych pasji
W „Mikołajki” – 6 grudnia 2005 roku w sali korekcyjnej
w SP w Mostach odbyło się spotkanie z cyklu „Ludzie z
pasją” z panem Marcinem Ochalem. Obecni byli
uczniowie klas IV – VI wraz z opiekunami.
Organizatorem spotkania była p. Teresa Pudło –
nauczyciel biblioteki.
Marcin Ochal - to młody człowiek, pielęgniarz z zawodu,
który pracował w Polskiej Misji Medycznej w Afryce (w
Czadzie) wcześniej w Kosowie i Nowej Gwinei. W bardzo
interesujący sposób opisał swój 9 – miesięczny pobyt i
pracę na Czarnym Lądzie. Pokazał kilkadziesiąt slajdów i
rekwizyty tamtejszych plemion.
Rola i praca pielęgniarza oraz zwyczaje dnia codziennego
afrykańskich plemion, stanowiły temat żywej dyskusji
uczniów z panem Marcinem.

INFORMACJA
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów gminy Kosakowo, można odbierać
i składać w sekretariatach:
1. Szkoły Podstawowej w Pogórzu
2. Szkoły Podstawowej w Mostach
3. Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
4. Gimnazjum w Mostach.
Uczniowie uczęszczający do Szkół w Rumi, mogą składać
wnioski w Szkole Podstawowej w Dębogórzu lub w
Urzędzie Gminy Kosakowo w Biurze Obsługi Interesanta,
a uczniowie szkół gdyńskich - w Urzędzie Gminy
Kosakowo.
Wnioski przyjmowane będą do 31 stycznia 2006r.

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
Dnia 6 grudnia odbył się czwarty już Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej chłopców o Puchar Gimnazjum w
Mostach.
Do Turnieju zgłosiło się 5 zespołów z Powiatu Puckiego
oraz z zaprzyjaźnionej szkoły z Kostkowa, gm. Gniewino
i Redy.
Jak co roku o prym zwycięstwa rywalizowały szkoły z
Mostów i Kostkowa. W bezpośrednim spotkaniu tych
drużyn wygrały Mosty 4:1. Mimo tego zwycięstwa w
ogólnej punktacji wyniki przedstawiają się następująco:
- I miejsce - Kostkowo,
- II miejsce - Mosty
III miejsce – Żelistrzewo
IV miejsce – Mosty 2
V miejsce - Reda
Na zakończenie turnieju, Dyrektor Gimnazjum w Mostach
– Pan Adam Pop wręczył najlepszym drużynom
pamiątkowe puchary i dyplomy.

POWIATOWY URZĄD PRACY W PUCKU
INFORMUJE:
Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków:
Miejsce
Składanie Wypłata
Miejsce wypłaty
składania
oświadczeń świadczeń
oświadczeń
Bank Rumia
Urząd Gminy
Spółdzielczy
Kosakowo Biuro25.01.2006
o/Kosakowo
13.02.2006
Obsługi
ul. Żeromskiego 67
godz.: 800 - 1700
Interesanta
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Szanowni Przedsiębiorcy
oraz osoby zamierzające rozpocząć
działalność gospodarczą

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie
dziękujemy
sponsorom
słodyczy
mikołajkowych:
p. Krystynie Roszkowskiej –sklep „ Krystel” w Mostach
p. Leon Joachimczyk – sklep mięsno – spożywczy w
Mostach
p. Elżbiecie Chęcińskiej - sklep spożywczy w
Pierwoszynie, p.H.W. Kierszka – sklep spożywczy w
Rewie, p.p. Nowak - sklep spożywczy w Rewie, p. Teresie
Borskiej – Wieczorek - sklep spożywczy w Rewie oraz
Przedsiębiorstwu
Produkcyjno
–
Handlowo
–
Usługowemu „Lustropol” – p. Elżbiecie Urbanowicz z
Rewy, ofiarodawcy szklanych płytek do obrazków –
prezentów dla pensjonariuszy domu opieki w Bielawkach

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia poddziału
„Informacje
dla
przedsiębiorców”
w dziale
„Gospodarka” na naszej stronie internetowej
(www.kosakowo.pl). Znajdą tam Państwo przydatne
informacje
dotyczące
pozyskiwania
przez
przedsiębiorców dotacji unijnych.
Zachęcamy do wnikliwej lektury oraz uwag do „projektu
Sektorowego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego 2007-2013”. Jest to dokument, na
podstawie którego w latach 2007 - 2013 będą się Państwo
mogli ubiegać o dotacje unijne. Zawiera rodzaje
inwestycji, na które można ubiegać się o dotacje oraz
opisuje tryb przyznawania tej pomocy. Program jest na
etapie tworzenia, dlatego mogą mieć Państwo udział w
jego kształtowaniu poprzez przekazywanie do Urzędu
Gminy (pisemnie, lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej – fundusze@kosakowo.pl) swoich uwag.
Zostaną one przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu.
Konsultacje społeczne kolejnych wersji planowane są do
marca 2006. Ostateczny kształt programu będzie
wynikiem konsultacji na poziomach: lokalnym
regionalnym, ministerialnym oraz Komisji Europejskiej.

dziękując mówimy: Jesteś naszym św. Mikołajem – być
dobrym to takie proste.
uczniowie SP w Mostach

Pan Jan Boike z Kazimierza składa Wójtowi Gminy
podziękowanie za pamięć o 95 urodzinach.

WYDŁUŻYLIŚMY GODZINY OTWARCIA
BIBLIOTEKI

Emeryci i renciści z Kazimierza dziękują p. Sołtys i
Radzie Sołeckiej za zorganizowanie wyjątkowego
spotkania opłatkowego.

Uprzejmie informujemy, że Biblioteka Publiczna Gminy
Kosakowo z siedzibą w Kosakowie (obok Ośrodka
Zdrowia) jest czynna w dni powszednie codziennie,
oprócz środy w godzinach od 1000 - 1700
Zachęcamy do korzystania z Biblioteki. Co roku
uzupełniamy księgozbiór, np. w ubiegłym roku
zakupiliśmy 310 nowych książek. Ostatnie nowości to
między innymi: „Opowieści z Narnii”, „Nowe przygody
Mikołajka”, dla dorosłych kolejne pozycje autora „Kodu
Leonarda”.
Można poczytać codzienną prasę: Dziennik Bałtyki –
moduł Kaszuby, także „Panią Domu”, „Przyjaciółkę”,
„Muratora” oraz prasę regionalną, w tym: „Pomeranię”,
Pomorskie, Biuletyn Rady i Wójta Gminy (wszystkie
numery).
W bieżącym roku do biblioteki zostanie dobudowana
czytelnia, wówczas będzie można skorzystać również z
internetu (będą 3 stanowiska).
Przy zapisie przyszły czytelnik naszej biblioteki powinien
mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (osoby
niepełnoletnie muszą mieć zgodę opiekuna). Nie pobiera
się żadnych opłat. Jedyny warunek – książki należy
oddawać w terminie (możemy je „trzymać” nie dłużej niż
1 miesiąc, gdyż za przetrzymywanie książek są opłaty).

KONKURS SZOPEK
BOŻONARODZENIOWYCH…
Prace do konkursu złożono w Szkole Podstawowej
w Dębogórzu na początku stycznia br. Były szopki z
kartonu jak i drewnianych klamerek do bielizny i
wiele innych pomysłów. Jury przyznało nagrody:
Lidii Mikulskiej, Żanecie Janas i Magdalenie Mazur
- uczennicom klasy II SP Mosty, rodzeństwu Sebastianowi i Dawidowi Zmudom z SP Mosty,
Mateuszowi
Kozłowskiemu
i
Szymonowi
Wojciechowskiemu z kl. I SP Dębogórze. Wójt
Włudzik wyróżnił pracę zbiorową - uczniów klasy II
ze SP Dębogórze. W nagrodę, wszyscy zwycięzcy
pojechali do kina na film pt. "Opowieści z Narnii".

Bal karnawałowy w Rewie
Tutejsze Stowarzyszenie Agroturystyczne „Bursztyn”
organizuje w dniu 17.02.2006r. od godz. 2000 w
Pensjonacie REWA w Rewie BAL KARNAWAŁOWY.
W programie: dobra muzyka, bogate menu i wiele
atrakcji. Zapowiada się wspaniała zabawa.
Koszt: 100zl od osoby. Zapraszamy w imieniu
organizatorów. Zgłoszenia pod nr tel. 679-10-72 lub 0601679-609.

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Karty wydawane są przez Wydział Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Pucku, który mieści się przy ul.
1 Maja 13 (pok. 118) i jest czynny codziennie od godz.
7:30 do 14:00, w poniedziałki do 15:00. Wnioski można
składać osobiście lub przez inną osobę. Konieczne jest:
- 1 zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe)
- zaświadczenie o niepełnosprawności wydane przez
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź
orzeczenie
o
zaliczeniu
do
danego
stopnia
niepełnosprawności z kodu R lub N (dot. schorzeń
ruchowych lub neurologicznych).
Na mocy przepisów szczególnych o orzekaniu o
niepełnosprawności można się wykazać orzeczeniem
wydanym przez organ rentowy. Opłata 25zł. Informacji
można zasięgać pod nr tel. (058) 673-42-10.

BAL KOSTIUMOWY
Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Dębogórze serdecznie
zapraszają na Bal Kostiumowy, który odbędzie się w dniu
25.02. br. od godz. 20.00 w Domu Kaszubskim w
Dębogórzu. Koszt: 60zł od pary, z własnym koszykiem.
W cenie biletu zimne i gorące napoje, czerwony barszcz.
Zaproszenia do nabycia u p. piotra Kaszuby w Barze pod
Bocianem od godz. 17.00, tel. 679-11-64.

Zapraszamy!

***********************************
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Wkrótce rozpocznie się budowa rurociągu podmorskiego
oczyszczonych ścieków w rejonie Mechelinek.
W ramach programu „Ochrona wód Zatoki Puckiej i wód Bałtyku oraz głównego zbiornika Wód Podziemnych nr
110” z funduszy przedakcesyjnych ISPA planowana jest budowa kolektora, który zapewni poprawę stanu
środowiska w obszarze zrzutu w Mechelinkach i jednocześnie wpłynie korzystnie na stan środowiska Zatoki
Puckiej.
Oczyszczone ścieki komunalne z GOŚ „Dębogórze” są obecnie odprowadzone do Zatoki Puckiej kolektorem,
którego wlot usytuowany jest na brzegu w Mechelinkach. Zrzut ścieków na linii brzegowej morza utrudnia
szybkie ich rozcieńczenie w wodzie morskiej. Dzieje się tak głównie dlatego, że fale i prądy w strefie brzegowej
prawie zawsze kierują ruch wody i zawarte w niej domieszki w stronę brzegu lub wzdłuż brzegu.
Budowa kolektora podwodnego pozwoli na odsuniecie obszaru mieszania wód z oczyszczalni z wodami morskimi
na tyle daleko od brzegów, że zmniejszy stopień jego zanieczyszczenia. Instytut Budownictwa Wodnego PAN
zaproponował, że zrzut oczyszczonych ścieków ma się odbywać w odległości 2,3km od brzegu na głębokości 8m
poniżej zwierciadła wody. W celu poprawienia warunków mieszania wylot podwodnego rurociągu zostanie
zaopatrzony w specjalną konstrukcję dyfuzorową, która spowoduje dodatkowe 30-40 krotne rozcieńczenie
ścieków na drodze od wylotu do powierzchni zwierciadła morza.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz PEWiK Gdynia, a
instytucją odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego jest PEWiK Gdynia. Inwestycja
planowane jest na lata 2006 – 2007. Została poprzedzona szczegółową analizą mającą za zadanie wskazać
zarówno najkorzystniejsze miejsce jak i sposób wprowadzenia oczyszczonych ścieków do Zatoki Puckiej.

WYJAŚNIENIE
W związku z licznymi skargami mieszkańców, na
niezgodność podanych w ostatnim numerze Biuletynu
rozkładów jazdy busów do Pucka, informujemy, że
rozkłady jazdy zostały zatwierdzone i dostarczone do
Urzędu Gminy Kosakowo przez Starostwo Powiatowe w
Pucku.
Jak informuje Starostwo, 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.
Próbowaliśmy skontaktować się z przewoźnikami,
obsługującymi busy. Niestety kontakt listowny pozostał
bez odpowiedzi, a rozmowy telefoniczne nie przyczyniły
się do poprawy regularności przejazdów

___________________________________
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OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., jako gestor sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Kosakowo, informuje, że Uchwałą nr 2/ 2006 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina
Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 9 stycznia 2006r. zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

1.

Sprzedaż na cele socjalno - bytowe

2.

Sprzedaż na cele przemysłu spożywczego i
farmaceutycznego

3.

Sprzedaż na pozostałe cele przemysłowe

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena / stawka netto

Cena / stawka brutto

2,44 zł./m3

2,61 zł./m3

2,47 zł./m3

2,64 zł./m3

2,49 zł./m3

2,66 zł./m3

Cena za 1m3
dostarczonej
wody
Cena za 1m3
dostarczonej
wody
Cena za 1m3
dostarczonej
wody

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

1.

Usługa przesyłowa odprowadzania
ścieków

Cena / stawka netto

Cena / stawka brutto

3,10 zł./m3

3,32 zł./m3

Cena za 1m3
odebranych
ścieków do sieci
kanalizacji
sanitarnej

Zatwierdzone taryfy obowiązują od 11 lutego 2006r. do 10 lutego 2007r.

Spółka PEKO przypomina...
W związku z okresem zimowym i możliwością wystąpienia znacznych spadków temperatury Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. przypomina o ciążącym na odbiorcach wody obowiązku zabezpieczania
przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy przed skutkami mrozu.
Zabezpieczenie wodomierzy powinno być wykonane w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów. W przypadku
awarii prosimy kontaktować się pod nr (058)625-47-47 (całodobowo).

UWAGA INWESTORZY!
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. informuje, że od dnia 1 stycznia 2006 roku wnioski o
określenie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej składa się w
siedzibie przedsiębiorstwa, przy ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie. Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy
biura – od 7.30 do 15.30.
Aktualny druk wniosku znajdziecie Państwo w siedzibie naszej firmy, w Urzędzie Gminy Kosakowo – w biurze
obsługi interesanta, bądź na stronie internetowej www.kosakowo.pl.

Czas rozliczeń z fiskusem za 2005 r.
Druki zeznań podatkowych są dostępne w Urzędzie Skarbowym w Pucku, Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku, ZUS w Pucku
oraz w tut. Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy. Formularze zeznań podatkowych wraz z objaśnieniami umieszczone są
na stronach internetowych:
Ministerstwa Finansów – www.mofnet.gov.pl
Izby Skarbowej w Gdańsku – www.is.gdansk.pl.
Zeznania podatkowe można składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pucku, w pok. 111 na I piętrze, a także przesłać na adres:
Urząd Skarbowy w Pucku, 84-100 Puck, ul. kmdr. E. Szystowskiego 18 Urząd Skarbowy w Pucku jest czynny:
¾ we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-15.00
¾ w poniedziałki i środy w godz. 8.00-17.00
Kasa czynna pon. – piąt. w godz. 8.00 – 13.00

**********************************************************************************************
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszła od nas
Ś. p.
Elżbieta Gloza z Dębogórza, żyła lat 82
Józefa Rypiak z Pierwoszyna, żyła lat 83
Stanisława Witt z Suchego Dworu, żyła lat 85
Stefan Wasik z Dębogórza, żyła lat 82
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LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
W roku ubiegłym na obszarze gmin-członków Związku kontynuowano realizację zadań objętych w Programem gospodarki
odpadami „MIX”. Na terenie Kosakowa przeprowadzono zbiórki odpadów niebezpiecznych w systemie pojemnikowym i
objazdowym. Oto efekty selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych prowadzonych w 2005 r. na terenie Kosakowa:
- farby, lakiery, lepiszcze oraz opakowania po nich – 450 kg
- przeterminowane leki – 46 kg
- zużyte baterie - 53 kg
- środki ochrony roślin – 3 kg
- akumulatory - 28 sztuk
- przepracowane oleje – 100 l
- sprzęt elektroniczny: 1 kineskop, 4 drukarki, 1 monitor, 6 zestawów
komputerowych
Ponadto na terenie gminy Kosakowo w 2005 r. prowadzona była zbiórka odpadów surowcowych zbieranych do 2
trójdzielnych kontenerów, będących własnością Związku. Łącznie zebrano 6,58 Mg szkła, 5,15 Mg makulatury i 1,99 Mg
plastiku.
!!! ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH !!!
Odpady niebezpieczne, które są selektywnie zbierane, to: baterie, akumulatory, resztki farb i lakierów, środków do
konserwacji drewna, środki czyszczące, dezynfekcyjne, ochrony roślin oraz opakowania po nich, zużyte kartridże i tonery,
przeterminowane leki, odpady zawierające rtęć np. świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, przełączniki. Każdy
mieszkaniec gminy Kosakowo może:
1.

ww. odpady przekazać w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych; zbiórka prowadzona jest przez
charakterystycznie oznaczony i wyposażony w pojemniki samochód – najbliższa zbiórka odbędzie się w dniach
24-25 lutego b.r., o której szczegółowo poinformujemy w kolejnym numerze,

2.

zdeponować zużyte baterie w pojemnikach umieszczonych w szkołach,

3.

zdeponować przeterminowane i niezużyte lekarstwa w odpowiednich pojemnikach usytuowanych:
- w Kosakowie w aptece „Panaceum” przy ul. Chrzanowskiego 8 oraz w Przychodni przy
ul. Żeromskiego 51,
- w Pogórzu w następujących aptekach „Melissa” przy ul. Zamojskiego 10 i „Remedium” przy
ul. Abrahama 7.

Odpady niebezpieczne powstające w naszych domach (wyłącznie od mieszkańców oraz placówek oświatowych) odbierane
są nieodpłatnie. Nie będą odbierane odpady niebezpieczne powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
KONTAKT
Wszelkie zapytania, problemy związane szczególnie z gospodarką odpadami prosimy kierować na adres:
Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, tel. 624-66-11,
e-mail: dgo@kzg.pl, strona: www.kzg.pl
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INFORMACJA
Wójt Gminy Kosakowo informuje osoby zainteresowane, że do dnia 28.02.2006r można składać „Wnioski o realizację zadania w
trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych”.
Celem lokalnych inicjatyw inwestycyjnych jest przyśpieszenie realizacji zadań poprawiających warunki życia mieszkańców gminy.
W związku z intensywnym rozwojem budownictwa jednorodzinnego, rosną potrzeby realizacji zadań m.in. w sferze infrastruktury
drogowej oraz budowy urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej, co nie jest możliwe na etapie kompleksowej budowy kanalizacji
sanitarnej, pochłaniającej zdecydowaną większość środków z budżetu gminy (ok. 4 mln. zł. rocznie).
Rodzaje zadań i maksymalny udział gminy w ich realizacji.
1. Budowa obiektów, urządzeń i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (bez przyłączy)
2. Budowa obiektów, urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń i rowów melioracyjnych, obiektów
małej retencji.
3. Budowa dróg, ulic, placów i parkingów ogólnodostępnych wraz z oświetleniem.
4. Budowa i zagospodarowanie obiektów i urządzeń kultury fizycznej, a tym terenów rekreacyjnych i
urządzeń sportowych.

50%
50%
60%
75%

W przypadku inwestycji drogowych, jeśli inicjatorami są osoby fizyczne, nie działające w imieniu bądź w porozumieniu z
podmiotem prawnym będącym inwestorem na danym terenie, udział gminy może zostać zwiększony do 70%.
Środki wnoszone przez podmioty realizujące lokalne inicjatywy inwestycyjne stanowią dochód gminy, a obiekty, urządzenia i sieci
infrastruktury komunalnej realizowane w trybie inicjatyw inwestycyjnych stają się własnością gminy Kosakowo. Wnioski o
realizację zadania w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych można pobierać w tut. Biurze Obsługi Interesanta lub w internecie z
naszej strony www.kosakowo.plGmina podejmuje się realizacji inwestycji zgłoszonej w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
wspólnie z inicjatorami tylko w drodze zawarcia z nimi stosownej umowy.
Warunkiem koniecznym wprowadzenia inwestycji budowlanej do wykazu zadań do realizacji w danym roku budżetowym jest
wydanie dla niej pozwolenia na budowę, zaś w przypadku pozostałych inwestycji wymaganych prawem uzgodnień i zezwoleń.
Inwestycję przygotowuje i sprawuje nadzór nad jej realizacją Referat ds. Inwestycji Urzędu Gminy.
Projektowanie, przygotowanie i wykonanie zadań realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych następuje zgodnie z
przepisami regulującymi gospodarkę finansową gmin i zamówień publicznych.

Prosimy o składanie wniosków kompletnych.

PODATKI LOKALNE W 2006r.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :
1/ od budynków lub ich części :
a)
mieszkalnych - 0,56 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
b)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 17,70 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 8,58 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej ,
d)
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń
zdrowotnych – 3,71 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,70 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2/ od gruntów :
a)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł. od 1 m2 powierzchni,
b)
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł. od 1 ha powierzchni,
c)
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,27 zł. od 1 m2 powierzchni ,
3/ od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3 -7

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów – za każdego psa 35,00 zł.
Emerytom i rencistom obniża się ustaloną stawkę podatku tylko od jednego psa do 17,50 zł.
Podatek płatny jest z góry bez wezwania do dnia 15 marca lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym dana osoba fizyczna stała się posiadaczem psa.
Zarządza się pobór podatku beznakazowo, w drodze inkasa, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/90/05 z dnia 29.09.2005 r. późn. zm.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 3,5 do 5,5
powyżej 5,5 do 9 włącznie
powyżej 9 i poniżej 12 ton
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach )
nie mniej
mniej niż
niż
1

2

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3

11

Stawka podatku w złotych
510,00
810,00
960,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

12
15

15

12
23

23

12
29

29

Dwie osie
1 626,00
1 810,00
Trzy osie
1 950,00
2 054,00
Cztery osie i więcej
2 156,00
2 156,00

1 710,00
1 910,00
2 010,00
2 110,00
2 260,00
2 462,80

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton :
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 3,5 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych
1 210,00

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton :
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )
nie mniej niż
mniej niż

Stawka podatku w złotych

1

oś jezdna ( osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
1 510,00
1 710,00
Trzy osie
1 899,06
2 230,00

2

12
31

31

12
40

40

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1 680,00
1 936,29
1 899,06
2 505,15

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 7 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych
960,00

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy ( w tonach )
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
12
28
38
12

Stawka podatku w zespołach

28
38

oś jezdna ( osie jezdne ) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Jedna oś
1 210,00
Dwie Osie
1 310,00
1 410,00
1 660,00
Trzy osie
1 210,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1 260,00
1 360,00
1 460,00
1 710,00
1 290,73

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
Liczba miejsc do siedzenia
mniejsza niż 30
równej lub większej niż 30

Stawka podatku w złotych
960,00
1 500,00

PODATEK ROLNY
Podatek rolny wynosi:
27,88 zł od 1 kwintala żyta tj.: za 1ha przeliczeniowy 69,70 zł
1ha fizyczny 139,40 zł

*****************************************************************************
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Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Kosakowo
w okresie od 01.12. do 22.12.2005 r.
I. Sprawy Organizacyjne:
1. Zarządzeniem Nr 100/2005 zarządziłem przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy, OSP, GOPS,
świetlicach: w Kazimierzu, Rewie i Mechelinkach, w tym środków trwałych i pozostałych środków trwałych, inwestycji rozpoczętych,
gruntów, długoterminowych aktywów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz druków ścisłego zarachowania.
2. Zarządzeniem Nr 105/200 zmieniłem godziny pracy w Urzędzie Gminy (wydłużyłem czas pracy w czwartki do godz. 1700, a w piątki
skróciłem do 1515). Zmiana obowiązuje od 1.01.2006r.
3. Zarządzeniem Nr 106/2005 dokonałem zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.
Zmiany w szczególności polegają na:
1)
wyłączeniu ze struktury Urzędu Gminy -Straży Gminnej i GOPS-u
2)
rozwiązaniu Referatu ds. Promocji, Turystyki, Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu.
W jego miejsce powstaną samodzielne stanowiska, podlegające bezpośrednio Wójtowi, tj.:
- ds. oświaty i zdrowia
- ds. promocji, turystyki, kultury i sportu oraz informacji turystycznej
- ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
Nowy Regulamin Organizacyjny obowiazuje od 01.01.2006 r.
4. Na wniosek Dyrektora Zarządu s-ki PUK „PEKO” przesunąłem termin Zgromadzenia Wspólników spółki /planowanego na m-c
grudzień/ na kwiecień 2006 r. z uwagi na to, że bilans roczny i sprawozdanie finansowe z wykonania zadań za dany rok sporządzane jest do
31.03. i wówczas będzie możliwe podsumowanie działań.
II. Gospodarka Nieruchomościami
1.
Zawarcie w dniu 6 grudnia 2005 roku 10 aktów notarialnych na zbycie mienia komunalnego za kwotę 581.669,70 zł.
2.
Złożenie odwołania do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie od decyzji Wojewody Pomorskiego w sprawie odmowy
stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez Gminę Kosakowo dz. nr 193/64 położonej w Mechelinkach.
3.
Zawarcie umowy ustalającej odszkodowanie za drogę położoną w Mechelinkach, która powstanie w wyniku podziału dz. nr 183.
4.
Zawarcie porozumienia z nowym właścicielem „Wioski Żeglarskiej” w Rewie dotyczącego urządzenia przejścia na plażę.
5.
Skierowanie wniosku do Starosty Puckiego o nieodpłatne przekazanie terenu nadmorskiego w Rewie, na którym została wybudowana
Aleja Zasłużonych Ludzi Morza wraz z obszarem przyległym, na którym ma powstać amfiteatr.
III. Zamówienia publiczne:
W trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Dyr. SP w Mostach na „wymianę okien w budynku szkoły”, Komisja Przetargowa
Urzędu Gminy wybrała ofertę Gdyńskiej Fabryki Okien w Gdyni za cenę brutto 25.989,75zł (wpłynęły 2 oferty, druga za cenę 33.148,77zł.
IV. Spotkania i narady Wójta
01.12.2005 – spotkanie z Prezesem Firmy Impresario dot. organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych
05.12.2005 – spotkanie z dziećmi (przedstawicielami klasy) ze Szkoły Podstawowej w Mostach; rozmowa z p. Siek nt. budowy ścieżki
rowerowej oraz chodnika przy ulicy Szkolnej
06.12.2005 – podpisanie 9 aktów notarialnych
07.12.2005 – spotkanie w rejonowym zarządzie infrastruktury z szefem kmdr. Radomskim w sprawie przekazania gruntów z terenów
lotniska
09.12.2005 – spotkanie z właścicielem „Wioski Żeglarskiej” oraz rozmowa nt. przekazania gruntu pod drogę z w/w ośrodka na cele
publiczne
10.12.2005 – wizja lokalna w terenie – staw w Dębogórzu oraz klub wiejski
14.12.2005 – przyjęcia interesantów
16.12.2005 – spotkanie opłatkowe w sołectwie Dębogórze Wybudowanie
17.12.2005 – udział w I rocznicy Radia Kaszebe we Władysławowie; spotkanie opłatkowe w Kole Łowieckim w Dębogórzu; spotkanie
opłatkowe w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie
19.12.2005 – spotkanie opłatkowe w sołectwie Mechelinki; spotkanie z właścicielami Stacji Paliw w Kosakowie w sprawie dalszej
rozbudowy
20.12.2005 – kontrola budowy świetlicy w Dębogórzu Wybudowaniu
21.12.2005 – ocena Szopek Bożonarodzeniowych; spotkanie opłatkowe w 43 Bazie Lotniczej MW Gdynia – Babie Doły; spotkanie
opłatkowe w sołectwie Pierwoszyno
22.12.2005 – wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego w celu podpisania aneksu na budowę boiska sportowego w Dębogórzu; rozmowa z
przedstawicielami Firmy As- Trans Gdynia nt. odśnieżania na terenie gminy Kosakowo.

Uchwały Rady Gminy Kosakowo
podjęte na posiedzeniu XXXIX Zwyczajnej Sesji
w dniu 22 grudnia 2005 roku:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nr XXXIX/119/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr
1/12; 1/7 i 1/14 przy ul. Kołłątaja w Pogórzu gmina Kosakowo;
Nr XXXIX/120/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kazimierz i
fragmentu wsi Dębogórze gmina Kosakowo;
Nr XXXIX/121/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2006;
Nr XXXIX/122/05 w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych w gminie Kosakowo;
Nr XXXIX/123/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok;
Nr XXXIX/124/05 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 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 2500 egz.

13

PORADNIK OBYWATELA
ZIMA; MROZY I ŚNIEŻYCE; JAZDA SAMOCHODEM ZIMĄ
MROZY I ŚNIEŻYCE
Duże opady śniegu, nagłe ataki mrozu mogą sparaliżować życie w wielu miejscowościach. Mając tego świadomość można z wyprzedzeniem zabezpieczyć siebie i
swoją rodzinę przed tego typu zagrożeniem.
Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej –30°C. Może być
to przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu, a przez to i spowodować bezpośrednie zagrożenie życia.
W wyniku odmrożenia może dojść do trwałego uszkodzenia części ciała. Typowymi objawami tego urazu są: zaczerwienienie, znaczne wychłodzenie, utrata czucia i
bladość odmrożonych części ciała ( najczęściej palce nóg i rąk, policzki, nos, małżowiny uszne).
W wyniku wychłodzenia temperatura ciała spada poniżej 35° C. Objawami wychłodzenia są: zaburzenie świadomości do śpiączki włącznie, powolna mowa, senność,
poczucie wyczerpania.
Jeżeli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub wychłodzenia - rozpocznij powolne ogrzewanie osoby i poszukaj natychmiastowej pomocy medycznej.
Rozpocznij od ogrzewania torsu tej osoby. Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią aluminiową - ogrzewaj go
własnym ciałem.

Pamiętaj ! I TY MOŻESZ URATOWAĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA ! ! !
•
Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą, przed próbą reanimacji.
•
Przy odmrożeniach kończyn, zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciała zdrowego człowieka.
•
Na inne odmrożone części ciała nakładaj ciepłe ( nie gorące ! ) okłady.
•
Nie podawaj osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem alkoholu, w szczególności, gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego schronienia.
•
Unikaj podawania kawy ze względu na zawartość kofeiny, nie podawaj żadnych leków.
PRZED NADEJŚCIEM WIELKICH MROZÓW I ŚNIEŻYC:
•
Przygotuj swój dom do zimy:
uszczelnij poddasze i ściany, uszczelnij drzwi i okna, zainstaluj okiennice.
•
Zabezpiecz środki, które mogą być niezbędne w czasie zimy:
żywność, która nie wymaga gotowania, zapas wody, sól kamienną i piasek, zapas opału, zastępcze źródło światła i ogrzewania oraz zapałki, zapasowe baterie do radia i
latarek.
W czasie śnieżnej burzy i wielkich mrozów:
•
nie wychodź z domu,
•
słuchaj komunikatów radiowych o warunkach pogodowych,
•
jeżeli musisz wyjść z domu, ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową, powiadom kogoś o docelowym miejscu podróży. Na czas dłuższej podróży
przygotuj wysokoenergetyczne, suche pożywienie oraz kilka butelek wody,
•
zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków, itp.,
•
obserwuj czy nie występują u Ciebie objawy odmrożenia lub wychłodzenia - jeżeli to stwierdzisz konieczna będzie natychmiastowa pomoc medyczna.
Jazda samochodem w zimie.
Jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek
unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowania. Dlatego też, aby bezpiecznie podróżować:
Sprawdź następujące elementy Twojego samochodu:
akumulator, płyn chłodzący, wycieraczki i płyn do spryskiwania szyb, układ zapłonowy, termostat, oświetlenie pojazdu, światła awaryjne, układ wydechowy, układ
ogrzewania, hamulce, odmrażacz, poziom oleju (jeśli jest taka potrzeba, wymień na olej zimowy).
Załóż zimowe opony i upewnij się, czy mają odpowiedni bieżnik. Uniwersalne opony radialne zazwyczaj nadają się do większości warunków zimowych. Jednakże,
przepisy w niektórych krajach wymagają stosowania opon z łańcuchami lub opon śniegowych z kolcami.
•
Miej przygotowaną skrobaczkę do szyb oraz narzędzie do usuwania śniegu.
•
Utrzymuj co najmniej połowę pojemności zbiornika paliwa w czasie zimy.
•
Starannie planuj długie podróże.
•
Słuchaj komunikatów radiowych o aktualnych warunkach drogowych.
•
Podróżuj w ciągu dnia i jeśli to możliwe, w towarzystwie przynajmniej jednej osoby.
•
W czasie burzy śniegowej staraj się korzystać z komunikacji publicznej. Ubieraj się ciepło. Noś odzież wielowarstwową, lekko dopasowaną.
Na czas dłuższej podróży przygotuj wysokoenergetyczne, suche pożywienie oraz termosy z ciepłą kawą czy herbatą, a także kilka butelek wody.
Miej w swoim samochodzie:
migające światło przenośne z zapasowymi bateriami, apteczkę pierwszej pomocy oraz niezbędne leki, racje żywnościowe, radio zasilane bateriami, śpiwór lub koc,
rękawice, czapkę, szal, torby plastikowe (do celów sanitarnych), zapałki, małą łopatkę – saperkę, pojemnik z solą kamienną, podręczne narzędzia - szczypce
uniwersalne, klucz nastawny, śrubokręt itp., przewody do rozruchu silnika, łańcuchy lub siatki do opon, jaskrawo kolorową tkaninę do użycia, jako flagę
sygnalizacyjną, mapę drogową.
Jeżeli utknąłeś w drodze:
•
nie szukaj sam pomocy, pozostań w samochodzie chyba, że pomoc jest w widocznej odległości,
•
umocuj na antenie lub dachu samochodu jaskrawą tkaninę, aby była widoczna dla ratowników,
•
okryj się kocem i uruchamiaj silnik co 10 minut włączając ogrzewanie i zewnętrzne światła samochodu (aby uniknąć zatrucia spalinami sprawdź czy rura
wydechowa jest wolna od śniegu oraz dla wentylacji uchyl lekko okna),
•
wykonuj co jakiś czas lekkie ćwiczenia ruchowe dla utrzymania krążenia krwi. Od czasu do czasu klaskaj w dłonie, wykonuj wymachy ramionami. Staraj
się nie przebywać w jednej pozycji zbyt długo. Jeśli w samochodzie jest więcej niż jedna osoba, należy spać kolejno, na zmianę,
•
unikaj nadmiernego lub zbędnego wysiłku,
•
jeżeli w samochodzie jest więcej osób to powinny się zgromadzić koło siebie dla utrzymania ciepła.
ZAPAMIĘTAJ !!! JEŚLI KTOŚ POTRZEBUJE SCHRONIENIA – DZWOŃ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie- 058-660-43-37, 058-660-43-38

lub skontaktuj się z sołtysem.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

policja – 997, - 058-679-13-97
straż pożarna - 998
pogotowie ratunkowe - 999
straż gminna -058 - 660-43-11, lub tel. kom. 0606-428-652
komendant Straży Pożarnej 0696-486-515
ochotnicza straż pożarna w Kosakowie– 058-679-13-15
ośrodek zdrowia w Kosakowie -058-679-13-23
urząd gminy w Kosakowie – 058-660-43-43
przedsiębiorstwo usług komunalnych „PEKO” -058-625-47-47
z telefonu komórkowego – służby ratownicze – 112
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