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GIMNAZJADA W MOSTACH

18 lutego br. w Gimnazjum w Mostach odbyło się uroczyste
otwarcie nowopowstałej sali dydaktycznej do nauki języków
obcych.

Gimnazjada – to coroczny turniej wiedzy ogólnej i
sprawności fizycznej wszystkich uczniów Gimnazjum w
Mostach. W tym roku odbyła się 18 lutego. Pytania do quizu
zostały
opracowane
przez
nauczycieli
wszystkich
przedmiotów dydaktycznych. Młodzież mogła wykazać się
wiadomościami niezbędnymi w codziennym życiu..
Konkurencje sportowe zaś przygotowali nauczyciele
wychowania fizycznego.
Turniej jednoczy całą społeczność szkolną: uczestników ,
Radę Rodziców, nauczycieli oraz licznych sponsorów. Dzięki
nim uczniowie mogli gasić pragnienie i sycić się słodkościami
po intelektualnym i fizycznym wysiłku.
Najlepsze okazały się klasy IIa , IIIb, Ib. Za otrzymane
nagrody pieniężne zostanie zakupiony sprzęt dydaktyczny.

Uroczyste przecięcie wstęgi

Sala została kompleksowo wyposażona w profesjonalny sprzęt
techniczny wraz z umeblowaniem. Każde stanowisko pracy
zapewnia uczniom indywidualny kontakt z lektorem za
pomocą słuchawek, stanowiących wyposażenie tego miejsca.
Jest to druga w Gminie sala językowa. Pierwsza od 2004r.
wykorzystywana jest do nauki języka angielskiego w Szkole
Podstawowej w Pogórzu.
Mamy nadzieję, że uczniowie dobrze wykorzystają wysiłek
włożony w polepszenie bazy dydaktycznej.

Wójt przyjmuje...
Informujemy mieszkańców gminy że wydłużenie godzin
pracy Urzędu Gminy w czwartki do godziny 17.00 ma
związek z umożliwieniem przyjęć interesantów w sprawach
skarg i wniosków po godzinach ich pracy. W związku z tym,
Wójt Gminy Jerzy Włudzik przyjmuje interesantów w
czwartki od 15.00 – 17.00 w sprawach skarg i wniosków oraz
w środy i piątki (w godzinach wcześniej ustalonych, tel. 058
660-43-00)

UWAGA...

Sztandar dla OSP w Kosakowie
Na posiedzeniu w dniu 20.01.br. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kosakowie podjął uchwałę o nadaniu Sztandaru dla OSP w
Kosakowie. W tym celu zostanie powołany Komitet Nadania
Sztandaru, którego zadaniem będzie pozyskanie sponsorów dla tego
przedsięwzięcia.
Uroczystość nadania sztandaru odbędzie się 6 maja br. w 40. rocznicę
powstania tut. jednostki OSP.
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Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik przeprasza
tych wszystkich podatników, którym Starostwo
Powiatowe w Pucku z urzędu bez powiadomienia
strony zmieniło symbolikę klasyfikacji użytków
rolnych, o czym mogli się dowiedzieć dopiero z
decyzji Wójta o wymiarze podatku. Za zaistniałą
sytuację nie odpowiadamy.
Podatnicy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
dla których zapłata wyższego podatku wynikłego z w/wym.
zmiany (którego się nie spodziewali), będzie dużym
uszczupleniem dochodów, mogą zwrócić się do Wójta Gminy
z wnioskiem o umorzenie, bądź częściowe umorzenie tego
podatku.
Wójt każdą sprawę rozpatrywać będzie indywidualnie.
Więcej na ten temat wewnątrz niniejszego Biuletynu.

86 rocznica Zaślubin Polski z Morzem
„Nie damy morza, nie damy ziemi skąd nasz ród. Tak nam dopomóż Bóg”, to słowa wypowiedziane przez gen. Józefa Hallera
w dniu 10 lutego 1920r., gdy zaślubiał Polskę z morzem, rzucając w wody Zatoki Puckiej symboliczny pierścień. Po czym
następnego dnia we Władysławowie wszedł na statek Jakuba Myślisza „Gwiazda Morza” i odbył swój pierwszy rejs pod
polską banderą. Wzruszające i pełne powagi to były chwile. Polska odzyskała dostęp do morza.
Co roku czcimy pamięć o bohaterach tamtych czasów, Generale Józefie Halerze i jego Błękitnej Armii.
W Pucku i Władysławowie odbywają się uroczystości, które poprzedzają Msze Św. w duchu patriotycznym.
Są sztandary, kompanie honorowe Marynarki Wojennej RP, orkiestra wojskowa, licznie zgromadzeni mieszkańcy. Tak było
również i w tym roku, w 86. rocznicę tego doniosłego aktu.
Razem z osobami duchownymi, przedstawiciele Sejmu, Senatu, Rządu, Marynarki Wojennej, województwa, powiatu, gmin
oraz wielu instytucji złożyli kwiaty pod pomnikiem w Pucku, a następnego dnia również we Władysławowie czczono
pamięć o Błękitnym Generale.

kwiaty u stóp gen. J. Hallera pomnik we Władysławowie

Przy pomniku Zaślubin Polski
z Morzem w puckim porcie

TARGI TURYSTYCZNE
16 lutego br. w Domu Zdrojowym w Jastarni odbyło się spotkanie sekcji promocji LOT „NORDA”, na którym
podsumowano działania podjęte w ubiegłym roku, omówiono plany promocji i organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych
w powiecie puckim w roku bieżącym. Dyskutowano na temat zintegrowanego systemu informacji turystycznej na terenie
gmin – członków LOT.
Uczestniczący w spotkaniu wybrali imprezy targowe, w których udział weźmie „Norda”, w tym również gmina Kosakowo :
1. „WIATR I WODA” Warszawa - 09-12.03.2006
2. „PODLASKIE TARGI TURYSTYCZNE” Białystok 17-19.03.2006
3. XII MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI, SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO I SPORTOWEGO "GLOB 2006"
Katowice 31.03-02.04.2006
4. KRAKOWSKI SALON TURYSTYCZNY "LATO 2006" Kraków 07-09.04.2006
5. X GDANSKIE TARGI TURYSTYCZNE "GTT 2006" Gdańsk 07-09.04.2006
6. XI TARGI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU "LATO 2006" Warszawa 21-23.04. 2006
Wszyscy gestorzy bazy turystycznej mają możliwość przekazania własnych materiałów promocyjnych, które zostaną
rozdysponowane na w/w targach. Materiały prosimy dostarczać do Biura Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu
Gminy, pok. 205. Zapraszamy

PODATEK OD UŻYTKÓW ROLNYCH
Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków wprowadzono zmianę oznaczenia użytków gruntowych. Zdefiniowano użytki rolne, a w nich:
•
użytki rolne zabudowane oznaczone symbolem np. „ B-R IVa” na teren zabudowy mieszkaniowej „B” oraz
•
zurbanizowane tereny niezabudowane np. „Bp-R IVa” poprzez oznaczenie ich symbolem „Bp”
Natomiast zmiany ustawy o podatku rolnym i leśnym przesądziły o sposobie opodatkowania nieruchomości. Przyjęto, że
dane zawarte w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, dotyczące użytków gruntowych są podstawą do naliczenia podatku.
W celu doprowadzenia ewidencji gruntów i budynków do aktualności STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU- organ
prowadzący tą ewidencję – dokonało z urzędu zmiany symboliki zapisów użytków gruntowych we wszystkich gminach
powiatu. Sygnalizowaliśmy o tym w naszym Biuletynie z maja 2005roku.
Powyższe zmiany mają wpływ na wymiar podatku:
- w przypadku, gdy użytki rolne zakwalifikowano jako zabudowane budynkiem mieszkalnym, podatek obliczany jest od
stawki 0,27/m2 jako grunty pozostałe –podatek od nieruchomości.
Spowodowało to wzrost kwoty podatku, gdyż za użytki rolne stawki podatku były inne i zdecydowanie niższe,
- natomiast właścicielom gruntów rolnych, którym pozostawiono klasy użytków rolnych nalicza się podatek rolny.
Nie ma to związku z ustaleniem stawek podatkowych przez tut. Radę Gminy.
Biuro Podatków w Urzędzie Gminy, ustalając zobowiązanie podatkowe- zgodnie z przepisami – opiera się na symbolice
gruntów z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo.
W nowych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, działki które były budowlane, będą nadal posiadać taki
charakter. Do pozwolenia na budowę wystarczy pobrać z tut. Urzędu wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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UWAGA MĘŻCZYŹNI
URODZENIU W 1987 ROKU

ZAPROSZENIE
Wójt zaprasza na spotkanie, którego tematem będzie
planowane wykonanie zabezpieczenia brzegu Zatoki Puckiej w
Rewie na odcinku linii brzegowej określanej jako km 100,0 –
101,0.
Spotkanie
będzie
kontynuacją
konsultacji,
przeprowadzonych z mieszkańcami Rewy, które odbyły się
19.01 i 22.06.2005 roku. Szczególnie istotne w tej sprawie są
opinie mieszkańców ul. Koralowej w Rewie, których posesje
niemal bezpośrednio przylegają do linii brzegowej. Udział w
spotkaniu wezmą przedstawiciele Urzędu Morskiego w
Gdańsku oraz projektant tej budowli hydrotechnicznej.
Spotkanie odbędzie się dnia 07.03.2006r. o godz. 16.00 w sali
posiedzeń tut. Urzędu Gminy .
************************************************

1. W dniach 24-28 marca br. od godziny 800 do 1400 w
POMIESZCZENIACH KLUBU SPORTOWEGO ‘’ZATOKA’’
W PUCKU PRZY UL. LIPOWEJ 3A zostanie przeprowadzony
pobór dot. osób zameldowanych na terenie gminy Kosakowo na
stałe lub na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące.
2. Obowiązkowi zgłoszenia się podlegają mężczyźni urodzeni w 1987
r., a także urodzeni w latach 1982-1986 którzy dotychczas nie
dopełnili obowiązku zgłoszenia się do poboru.
3. Wzywa się także urodzonych w latach 1978- 1986, którzy złożyli
wnioski o odroczenie służby wojskowej ze względu na sprawowanie
bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub złożyli wnioski o
skierowanie do służby zastępczej.
Do poboru wzywa się również mężczyzn którzy ukończyli 18 lat i
zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej
Do stawienia się przed komisją lekarską wzywa się urodzonych w
latach 1978-1986 uznanych ze względu na stan zdrowia za czasowo
niezdolnych do odbycia służby wojskowej, jeżeli okres niezdolności
upływa przed zakończeniem poboru- poborowych, którzy złożyli
wnioski o ponowne ustalenie zdolności do odbycia służby
wojskowej
Wzywa się także kobiety urodzone w latach 1982-1988, które w
roku szkolnym 2004/2005 kończą naukę w szkołach średnich
pomaturalnych lub policealnych medycznych
4. Zgłaszający się do poboru obowiązany jest przedstawić organowi
przeprowadzającemu pobór dowód osobisty, posiadane dokumenty
lekarskie dotyczące stanu zdrowia, dokumenty stwierdzające
wykształcenie lub pobieranie nauki
o
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy
o
potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
o
osoby zgłaszające się po raz kolejny - dowód osobisty i
książeczkę wojskową.
5. Poborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za
pośrednictwem innej osoby Wójta
Gminy w Kosakowie o
przeszkodzie, uniemożliwiającej mu zgłoszenie się do poboru oraz
przedstawić
dokumenty
usprawiedliwiające
niemożność
stawiennictwa
6. Zawiadomienia należy przedłożyć nie później niż w dniu poboru
oraz po ustaniu przeszkody stawić się do wójta o wyznaczenie
terminu i miejsca stawiennictwa do poboru.
7. Poborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do
rejestracji ( wskutek kalectwa lub choroby), obowiązek zgłoszenia
się do poboru może spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka
swej najbliższej rodziny, który dokonując tego zgłoszenia
obowiązany jest przedstawić własny dowód osobisty, dowód
tożsamości poborowego i dokument potwierdzający niemożność
osobistego stawiennictwa poborowego. W podaniu o zwolnienie z
obowiązku osobistego stawiennictwa należy podać imię i nazwisko,
imię ojca, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie i zawód, nr i serię
dowodu osobistego, nazwę i siedzibę organu, które go wydał oraz
PESEL. Do podania należy dołączyć zaświadczenie lekarskie
stwierdzające rodzaj kalectwa lub ułomności, uniemożliwiające
stawienie się do poboru.

DLS w Suchym Dworze informuje, że dnia 03.03.2006r. w hali
wystawienniczo – rekreacyjnej znajdującej się w Suchym Dworze
przy ulicy Szkolnej 34 w godzinach od 10.00 do 18.00 odbędą
się wiosenne targi handlowe 2006.

INFORMACJA
W
styczniowym
Biuletynie
informowaliśmy,
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 obrębu
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.br.
Osoby zainteresowane informujemy, że spotkanie z
projektantem i wykonawcą prac odbędzie się dnia 28.02.br o
godz. 16.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu Gminy. Zapraszamy

PTASIA GRYPA
Wójt Gminy Kosakowo zwraca się z prośbą do
mieszkańców Gminy o zgłaszanie wszelkich
informacji
o
padłym,
dzikim
ptactwie
(kaczki,
łabędzie
itp.)w
pierwszej
kolejności do sołtysów lub Straży Gminnej
w Kosakowie.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Informujemy, że w miesiącu marcu odbędzie się zbiórka
odpadów wielkogabarytowych:
1. W dniu 18 marca br. od godziny 800 do godziny 1300 w
sołectwach: Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty, Mechelinki,
Rewa
2. W dniu 25 marca br. od godziny 800 do godziny 1300 w
sołectwach: Pogórze, Suchy Dwór, Dębogórze, Kazimierz,
Dębogórze Wybudowanie.
Prosimy o wystawki do godz. 8 w widocznych miejscach.

8. Nieotrzymanie wezwania imiennego do poboru nie zwalnia
poborowego od obowiązku zgłoszenia się do poboru w terminie
i miejscu określonym w pkt. 1
9. Poborowi, którzy z jakiegoś powodu nie zgłoszą się do poboru w
określonym terminie i miejscu, albo nie przedłożą wymaganych
dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają
karze grzywny, albo karze pozbawienia wolności (art. 224 pkt 1 i 3
z dnia 21 listopada 1967 r ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej t.jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241
poz.2416.)
10.Zastosowanie kar określonych w pkt. 9 może być poprzedzone
nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, albo wydaniem
zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję( art. 27
ust. 3 i art. 32 ust. 6 cyt. ustawy). Koszty doprowadzenia ponosi
poborowy.

URZĄD PRACY INFORMUJE:
Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków:
Miejsce
Składanie
Wypłata
Miejsce wypłaty
składania oświadczeń świadczeń
oświadczeń
Bank Rumia
Urząd Gminy
Spółdzielczy
Kosakowo 27.02.2006
o/Kosakowo
13.03.2006
Biuro Obsługi
ul. Żeromskiego 67
Interesanta
godz.: 800 - 1700
j.w.
29.03.2006 12.04.2004
j.w.

Wypłata nie pobranych świadczeń za miesiąc luty dn. 29.03.br.
w Banku Spółdzielczym w Pucku ul. Hallera 2 w godz. 8.0017.00, za miesiąc marzec – 26.04.br

Wójt Gminy Kosakowo
(-) Jerzy Włudzik
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Wyniki konkursu –
Uczyć się żyć w demokracji.

stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym
kierowanych do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Ich celem jest
zakup
niezbędnych
do
nauki
pomocy
edukacyjnych. Ubiegać się o nie mogą rodziny, w
których miesięczny dochód (netto)na osobę nie
przekracza kwoty 316 zł.
•
zasiłków
szkolnych – wypłacanych uczniom,
których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej. Pomoc ma również charakter edukacyjny.
•
stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół
podstawowych (od IV kl.) i gimnazjum, mających
osiągnięcia w nauce lub sporcie. Stypendia
wypłacane są jednorazowo w semestrze.
Informacji udziela insp. ds. oświaty w tut. Urzędzie p. Jolanta
Mojsiejuk, pok. 205 na II piętrze, tel. 058 660 43 45.

W styczniowym numerze Biuletynu Rady i Wójta Gminy
Kosakowo informowaliśmy o projekcie wychowania
obywatelskiego
skierowanego
do
uczniów
Szkoły
Podstawowej w Mostach, pt. ”Z Maciusiem dojrzewamy do
odpowiedzialności”, którego współorganizatorkami były
nauczycielki M. Krauze i A. Bladowska.
W dniu 14 lutego br. otrzymaliśmy miłą wiadomość o tym, że
komisja wojewódzka, powołana przez Kuratora Oświaty
przyznała Szkole Podstawowej w Mostach certyfikat szkoły
zaangażowanej społecznie, a Szkoła Podstawowa w Pogórzu
za uczestnictwo w tym projekcie otrzyma okolicznościowy
dyplom.
28 lutego br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku
odbędzie się uroczyste podsumowanie tego konkursu, na które
zostali zaproszeni biorący udział w projekcie uczniowie,
nauczyciele oraz Wójt Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik

KALENDARZ IMPREZ
LUTY
27.02

Szkolny konkurs
historyczny „ćzas
Rycerzy”

Szkoła
Podstawowa
Mosty

Olimpiada zimowa
szkół podstawowych

Szkoły
UG
Kosakowo
ZK-P
o/Dębogórze
Sołectwo
Dębogórze
Gimnazjum
Mosty
UG
Kosakowo
Gimnazjum
Mosty

Teren szkoły

MARZEC
6.03
8.03

26.03
lub
2.04

Przypominamy
Przypominamy, że z końcem czerwca br. mija ostateczny
termin wymiany praw jazdy wydanych między 1 maja 1993r. a
30 czerwca 1999r.
Mieszkańcy Gminy Kosakowo sprawę załatwiają w Wydziale
Komunikacji Starostwa w Pucku, który mieści się przy ul. 1
Maja 13, pok. 118, i jest czynny w poniedziałki od 730 do 1530
a w pozostałe dni (od wtorku do piątku) od 730 do 1400
Do wniosku o wydanie prawa jazdy należy przedłożyć:
1. dowód osobisty z aktualnym adresem zameldowania
(lub z poświadczeniem z Urzędu Gminy o
zameldowaniu – bezpłatne)
2. prawo jazdy
3. 1 wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm
przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z
widocznym lewym uchem z zachowaniem
równomiernego oświetlenia twarzy.
Opłata wynosi 75,50 zł lub 76,00 zł w przypadku załącznika o
poświadczeniu zameldowania. Kasa czynna do godz. 15-tej.

17.03
15.03
23.03
30.03

Spotkanie z okazji
Dnia Kobiet
Turniej Piłki Halowej o
Puchar Wójta Gminy
Kosakowo
Wiosenny Turniej Piłki
Halowej Chłopców
Gminny konkurs
matematyczny kl. II
Szkolny Konkurs
Recytatorski Poezji
Dziecięcej
Konkurs piosenki
dziecięcej w Rewie
Konkurs
pt. „Miniomnibus”

Teren szkół

Dom Kaszubski

Hala sportowa
w Mostach
Hala sportowa
w Mostach

SP Pogórze

Teren szkoły

SP Mosty

Teren szkoły

SP Mosty

Rewa

Szkoła
Teren szkoły
Podstawowa
Mosty
*********************************************************

Informujemy...
Podajemy nowe numery do Urzędu Skarbowego w Pucku:
tel. 774 24 00
fax 774 24 32
Urząd jest czynny we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00 –
15.00, w poniedziałki i środy w godz. 8.00 – 17.00. Kasa czynna
do godz. 13.00

Stypendia w Gminie Kosakowo
Przypominamy, że 5 marca br. mija termin składania
wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów
i studentów, osiągających wysoką średnią ocen.
Inicjatywę stworzenia programu wspierania edukacji uczniów i
studentów pod nazwą „Gminny Fundusz Stypendialny” podjął
Wójt Gminy wraz z początkiem swej kadencji. Na realizację
tego przedsięwzięcia, co roku rezerwowane są w budżecie
Gminy środki finansowe.
Gmina Kosakowo kieruje do uczniów pomoc finansową w
formie:
•
stypendiów dla uczniów Gimnazjum w Mostach ,
uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz studentów kierunków
dziennych szkół wyższych z terenu gminy, osiągających
wysoką średnią ocen. Stypendia, te są formą wyróżnienia,
nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz promowanie
gminy Kosakowo.

PODZIĘKOWANIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie serdecznie
dziękuje Pani Kindze Rembiałkowskiej za współpracę w realizacji
programu nieodpłatnego przekazania żywności dla najuboższych
rodzin z terenu naszej gminy. Tczewski Bank Żywności w Tczewie
przekazał dla GOPS w Kosakowie: 560 kg mleka w proszku, 520 kg
ryżu, 160 kg makaronu DV IMPEX, 3864 l mleka w kartonikach, 1300
kg ryżu EURICOM, 580 kg mąki oraz 260 kg makaronu PEAD 2005.
Żywność ta została wydana 125 rodzinom z naszego terenu za
pośrednictwem Fundacji Opieki Socjalnej „Światło w Dłoniach” z
Mechelinek ul. Szkolna 23 reprezentowanej przez Panią Kingę
Rembiałkowską. Nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie i
mamy nadzieję, ze zaowocuje podobnymi akcjami w przyszłości.
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„Duży może więcej”
Ważnym elementem działań Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy
i Chylonki”, i to od początku jego istnienia, jest edukacja ekologiczna lokalnej
społeczności.
Wstąpieniu Związku w większą strukturę, jaką jest zawiązane we wrześniu
2004r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin z siedzibą
w Długoszynie dało możliwość prowadzenia działań edukacyjnych również poza
teren gmin będących naszymi członkami. Stowarzyszenie, jednostka silniejsza,
niż pojedyncze Związki, wystąpiło do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie ogólnokrajowego Projektu
edukacyjnego pn. „Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe”. Projekt został bardzo dobrze
oceniony, co znalazło swoje odzwierciedlenie w przyznanych na ten cel znaczących środkach finansowych. Realizacja
projektu została zaplanowana na rok szkolny 2005-2006. Łącznie w Projekcie zaangażowanych jest dziesięć Związków z
terenu całego kraju.
Nasz Związek jest „kolebką narodzin” jednego z trzech Zadań składających się na Projekt. Jest nim Kaskada edukacyjna
„Nie musimy śmiecić”, skierowana do nauczycieli wszystkich środowisk szkolnych.
Drugim Zadaniem wchodzącym w skład Projektu jest konkurs „Zielona szkoła, zielone przedszkole”. Jest on adresowany
do dzieci i młodzieży i polega przede wszystkim na zbiórce przez nie odpadów opakowaniowych na terenie swojej
placówki. Korzystamy tutaj z wiedzy i doświadczenia Celowego Związku Gmin CZG-12 z Długoszyna, Związkupomysłodawcy konkursu.
I wreszcie trzecia część Projektu, również skierowana do dzieci i młodzieży, to jednodniowe warsztaty terenowe
„Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”. Pierwsze „Ekolandie” odnajdowały dzieci i młodzież z Podkarpacia, gdyż tam
właśnie Związek Komunalny „Wisłok” zainicjował wyprawy.
Ogółem, do wszystkich Zadań składających się na „Europejską Akademię Ekologii” z terenu
naszego Związku zgłosiło się około 100 placówek oświatowych, w tym także z Kosakowa.
Aktywnie włączyli się do nich nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Dębogórzu, Szkoły
Podstawowej w Pogórzu oraz z Gimnazjum w Mostach. Dopiero w kwietniu b.r. wyruszą
„Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”, ale już w tej chwili mamy kilka zgłoszeń z
kosakowskich placówek.
„Europejska Akademia Ekologii” jest pierwszą w Polsce, podjętą przez samorządy lokalne na
tak szeroką skalę, inicjatywą edukacyjną. Dowodzi ona, że poprzez współpracę, w tym
przypadku zawiązanie Stowarzyszenia Związków Gmin, można zdziałać dużo więcej i lepiej
niż w pojedynkę, w tym także w zakresie pozyskiwania środków finansowych z NFOŚiGW w
Warszawie.
Znajduje więc swoje potwierdzenie znana wszystkim reguła „Duży może więcej”.
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, mail: dos@kzg.pl
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SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie między sesyjnym
od dnia 23.12.2005r. do dnia 15.02.2006r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. W dniu 13.01.br. odbył się w Urzędzie Gminy audit pośredni Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku, przeprowadzany na zasadzie próbkowania
działań związanych z zakresem certyfikacji ISO 9001:2000. Przedłużono ważność certyfikatu na kolejny rok. W ciągu najbliższych dni odbędzie się przegląd
zarządzania, na którym omówione zostaną działania Urzędu pod tym względem za II półrocze, w tym analizy ankiet dot. badania zadowolenia klienta i skarg i wniosków
oraz funkcjonowania procesów.
2. Zgłosiliśmy udział Gminy Kosakowo w konkursie „Gmina Fair Play” 2006r.
3. Zwróciliśmy się do gmin i powiatów nadmorskich o nadsyłanie wniosków do tytułu „Zasłużony Człowiek Morza” w 2006r. Termin składania wniosków mija 30.04.
Zasady nadawania tytułu znajdują się na naszej stronie internetowej - www.kosakowo.pl

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zawarcie 2 aktów notarialnych na zbycie mienia komunalnego ( działka nr 1029/5 Mosty i działka nr 59/1 Kosakowo ) za łączną kwotę 295.300,00 zł netto.
Zawarcie 2 umów ustalających odszkodowanie za drogi położone w :
•
Dębogórzu – działka nr 231/4 za cenę 1.225,00 zł
•
Pierwoszynie – działki nr 37/8 i 37/22 za cenę 1.929,00 zł
Zawarcie trzech umów dzierżaw na stanowiska przy Cmentarzu Komunalnym o powierzchni po 3m2, w tym dwie umowy na okres 1 miesiąca a jedna na rok 2006.
Czynsz dzierżawny został ustalony w wysokości 210,00 zł + 22% VAT miesięcznie.
W dniu 01 stycznia 2006 roku została spisana umowa z Elektrociepłownią Wybrzeże S.A. z siedzibą w Gdańsku o powierzeniu zarządu nieruchomościami
stanowiącymi urządzoną drogę wewnętrzną ( technologiczną ) o nawierzchni asfaltowej dla Gminy Kosakowo na okres 3 lat tj. do dnia 31.12.2008 roku w celu
urządzenia ścieżki rowerowej.
Przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku zostały zawarte 2 ugody dotyczące ustalenia rent planistycznych w miejscowości Mechelinki i Rewa.
Zawarcie umowy dzierżawy na teren położony w miejscowości Mechelinki o pow. ogólnej 10,42 ha z przeznaczeniem na pozyskiwanie trzciny na okres 14-stu dni.
Jednorazowy czynsz dzierżawny w wysokości 415,00 zł
Dokonano wypowiedzenia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo ( 131 działek ).

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W trybie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. c Prawa zamówień publicznych zawarto na okres 3 lat umowę na prowadzenie regionalnego chóru „Morzanie” za wynagrodzeniem
mies. 2.000 zł brutto.
2 .Za porozumieniem stron rozwiązano umowę z AS Trans sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników przy drogach
powiatowych. Na ten sam zakres /z wyłączeniem usunięcia piasku i innych nieczystości pozostałych po okresie zimowym/ zawarto umowę z firmą Usługi Ziemne i
Drogowe A .Miklaszewicz z Kosakowa za cenę 25.000 zł+ VAT mies.
3. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę PUK PEKO w Kosakowie na
„wykonanie robót budowlano-montażowych budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Skalniakowej – II etap budowy” za cenę brutto 50.000 zł /wpł. 1 oferta/.
4. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę Usługi Projektowe i Wyceny Nieruchomości Włodzimierz Nowosielski z siedzibą w Gdańsku na
„wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Kosakowo” za cenę brutto 122 zł za 1 działkę /wpł. 2 oferty, druga za cenę 240,34 zł/1
działkę/.
5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na „dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy”. Termin składania ofert upływa 27.02.br. o godz. 10-tej.

IV. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA
27.12.2005 – narada z przedstawicielami firmy Półwysep w sprawie dalszej budowy kanalizacji na terenie gminy Kosakowo
28.12.2005 – wizja lokalna na terenie posesji p. Konkel w Mostach; udział w rozstrzygnięciu konkursu na najładniej udekorowaną posesję
29.12.2005 – podpisanie umowy na konserwację punktów energetycznych na terenie gminy Kosakowo z przedstawicielami firmy ENERGA; spotkanie noworoczne z
pracownikami Urzędu Gminy
30.12.2005 – udział w uroczystym przekazaniu Jednostki Wojskowej Babie Doły nowemu dowódcy; podpisanie aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości w trybie
przetargowym, położonej w miejscowości Kosakowo oraz wykup części drogi położonej w Dębogórzu, stanowiącej część ul. Zielnej
5.01.2006 – spotkanie z przedstawicielami Rady Dzielnicy Babie Doły; czat internetowy
6.01.2006 – spotkanie z wicemarszałkiem woj. pomorskiego Mieczysławem Strukiem w sprawie aktualnych zadań i inwestycji na terenie gminy Kosakowo
7.01.2006 – udział w spotkaniu podsumowującym roczną działalność Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego Oddział w Dębogórzu
9.01.2006 –udział w Zgromadzeniu Wspólników Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
11.01.2006 – rozmowa z prezesem przedsiębiorstwa imprez artystycznych Impresario dot. organizacji imprez na terenie gminy Kosakowo
12.01.2006 – wizja lokalna i rozmowa z wykonawcą świetlicy wiejskiej w Dębogórzu – Wybudowaniu
13.01.2006 – audit pośredni biura certyfikacji (ISO) w Urzędzie Gminy
14.01.2006 – udzielenie wywiadu telewizji TVN nt. budowy podziemnych magazynów gazu
16.01.2006 – narada pracowników urzędu gminy nt. wykonania planu tegorocznego budżetu
17.01.2006 – narada w Urzędzie Morskim dot. współpracy samorządów z tym urzędem
18.01.2006 – spotkanie z Komendantem Policji w Pucku dot. pomocy w realizacji zadań posterunku, spotkanie z mieszkańcami ulic Grzybowej i Poziomkowej w
Dębogórzu w sprawie połączenia ulic
19.01.2006 –udział w posiedzeniu komisji budżetowej Rady Gminy
20.01.2006 – narada antykryzysowa; zebranie w Mechelinkach w spr. budowy rurociągu oczyszczonych ścieków w rejonie Mechelinek; zebranie w siedzibie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kosakowie w sprawie nadania jej sztandaru
21.01.2006 – udział w Podkomisji Stałej Sejmu RP ds. lotnictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy terminalu gazowego
22.01.2006 – koncert kolęd w Kościele w Pierwoszynie
23.01.2006 – narada z sołtysami
24.01.2006 – udział w posiedzeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku –sprawa odwołania od opłat adiacenckich
25.01.2006 – spotkanie z zatrudnionymi na podstawie umowy – zlecenia wykonawcami zadań gminy w zakresie kultury i sportu (omówienie programu działań na bieżący
rok)
30.01.2006 – udział w pożegnaniu odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Pucku J. Muży
2.02.2006 – spotkanie w sprawie rozliczania funduszy przeznaczonych na kanalizację, otrzymanych z EKO Funduszu
3.02.2006 – spotkanie z tut. rybakami nt. programu unijnego dot. rozbudowy przystani rybackiej w Mechelinkach
6.02 – 10.02. 2006 – urlop wypoczynkowy
13.02.2006 – narada w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
14.02.2006 – udział w spotkaniu w Pucku nt. programu unijnego Bursztynowy Pasaż oraz komisjach Rady Gminy ds. rolnictwa oraz budżetowej
15.02.2006 – spotkanie z Prezydentem Miasta Gdynia Wojciechem Szczurkiem w sprawie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

„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 po 15 dniu każdego miesiąca. Nakład 2200 egz.
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URZĄD GMINY W KOSAKOWIE W 2005 ROKU
Decyzje – wydano 1988 decyzji indywidualnych z tego: 1516 przed terminem przewidzianym w Kpa oraz 4245 decyzji wymiarowych. Decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane są w niektórych przypadkach z przekroczeniem terminu, gdyż należą do spraw szczególnie
skomplikowanych. Przygotowanie projektu decyzji niejednokrotnie wymaga złożonej, czasochłonnej i kosztownej procedury powodującej wydłużenie
czasu załatwienia sprawy. Strony zawsze są o tym informowane. Uchylono nam ogółem 9 decyzji.
Zaświadczenia – wydano 1007 zaświadczeń, z tego 959 (95%) „od ręki” – w dniu złożenia wniosku.
Skargi – wpłynęło 6 skarg na działania Urzędu (omawiane są zawsze na przeglądach zarządzania)
Ankiety – wpłynęło 130 ankiet, badających stopień zadowolenia klientów z pracy Urzędu. W zdecydowanej większości Urząd oceniono pozytywnie,
na 6. Wyjątkowo dobrze oceniany jest referat ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Biuro ds. Planowania i Zagospodarowania
Przestrzennego. Były 24 ankiety negatywne. Są one zawsze podstawą do doskonalenia naszej pracy. Ankiety negatywne niekoniecznie świadczą o
niedoskonałościach, gdyż składają je również interesanci, których sprawy nie mogą być załatwione pozytywnie ze względu na przepisy prawa.
Zamówienia publiczne – przeprowadzono 36 postępowań przetargowych i 1 w trybie zapytania o cenę (8 unieważniono).
Kontrole zewnętrzne – w 2005 r. Urząd był kontrolowany przez:
ZUZ Gdańsk – nie wydano zaleceń pokontrolnych
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – kontrola finansowa Kontraktu Wojewódzkiego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Pogórzu”, nie wydano zaleceń pokontrolnych
Archiwum Państwowe w Gdańsku (w toku kontroli stwierdzono, ze archiwum zakładowe dysponuje dobrymi warunkami
przechowywania akt, ewidencja prowadzona jest w sposób prawidłowy, lecz część akt stanowi dokumentację dla której okres
przechowywania już upłynął i można ją wybrakować).
Wojewodę Pomorskiego - kontrola problemowa w USC (stwierdzono że zadania są realizowane poprawnie, nie stwierdzono uchybień).
Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku – kontrola kosztów funkcjonowania administracji samorządowej (nie stwierdzono
nieprawidłowości). Jedynym wnioskiem pokontrolnym była konieczność ustalenia dni i godzin przyjęć interesantów w sprawach skarg i
wniosków po godz. ich pracy (przyjęto - czwartek – od 15.00 do 17.00).

STATYSTYKA

USC
-

Rok
Liczba ludności
urodzenia
zgony
związki małżeńskie

2003
6.843
71
42
26

2004
7.435
85
34
30

2005
7.813
98
39
36

udzielono 13 ślubów cywilnych i wystawiono akty dla 23 związków wyznaniowych
wystąpiliśmy do Prezydenta RP o przyznanie 8 medali za długotrwałe pożycie małżeńskie
wydano 984 nowe dowody osobiste

Działalność gospodarcza
1.
Liczba podmiotów gospodarczych 982 (w roku 2004 – 905) – nowe wpisy do ewidencji: 159, wykreślenia: 82
2.
Stan zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 53 punkty sprzedaży
(w roku 2005 wydano 21 zezwoleń (do 4,5% alkoh.), 15 (od 4,5 – 18% alkoh.), 11 (pow. 18% alkoh.), zezwolenia jednorazowe – 9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
uruchomione dwa strzeżone kąpieliska w Rewie, każde o dł. 100m., zaopatrzone w dwie łodzie BL-3 i skuter ratowniczy YAMAHA
oczyszczono i udrożniono wszystkie rowy melioracyjne, stanowiące własność gminy.
uzgodniono 59 projektów na odprowadzenie wód opadowych
wydano 28 decyzji na usunięcie drzew
załatwiono pozytywnie 2 wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu z pokryć dachowych
odłowiono 15 bezpańskich psów i odwieziono do Schroniska
wydano 185 decyzji na zajęcie pasa drogowego
Gospodarka nieruchomościami
wydano 784 decyzje w sprawach opłat adiacenckich, 49 decyzji podziałowych, 12 w spr. rent planistycznych
zawarto ok. 70 umów dzierżawy gruntów gminnych
przekazano do ref. podatkowego 1161 zmian z ewidencji gruntów
Panowanie przestrzenne
W 2005 r. uchwalono 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie 80% terenów gminy posiada mpzp. Pod tym względem
gmina Kosakowo jest wyjątkiem, gdyż większość gmin wiejskich posiada plany dla ok. 10% powierzchni. Mpzp jest wielkim ułatwieniem w procesie
inwestycyjnym, związanym z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Ogółem do Urzędu wpłynęło 8.915 pism – oceny negatywne (ankiety) stanowią 0,26% załatwianych spraw. Zawsze wyciągamy z nich wnioski.
W roku 2005 bardzo się staraliśmy poprawić wizerunek Urzędu Gminy w Kosakowie.
- wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością i Urząd otrzymał Certyfikat ISO 9001:2000, który posiada niewiele gmin w Polsce
- wzięliśmy udział w konkursie „Gmina Fair Play” i otrzymaliśmy certyfikat gminy przyjaznej dla inwestorów
- za skuteczne kreowanie wizerunku gminy przyjaznej mieszkańcom, gościnnej dla turystów i otwartej wobec inwestorów otrzymaliśmy
certyfikat HIT 2005
- dla poprawy przyjęć interesantów przeprowadzono remont w Urzędzie
Misją tut. Urzędu jest realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy poprzez świadczenie usług na coraz wyższym poziomie, a naszym hasłem
„Urząd przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów”. I nie są to tylko puste słowa, o czym świadczą zdobyte wyróżnienia i b. wysoka
ocena naszej pracy. Jesteśmy otwarci na wszelkie wnioski dotyczące poprawy jakości pracy Urzędu.
Krystyna Schmidt – Sekretarz Gminy
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MIEJSCE REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW POGÓRZA
Trwa budowa wielofunkcyjnego boiska wiejskiego w Pogórzu. Zakończono już I etap, w ramach którego wykonano roboty nawierzchniowe
oraz ogrodzenie.
W tym roku planowany jest II etap prac, obejmujący wykonanie nawierzchni, murawy i wyposażenia boiska. Koszt boiska to ok. 300 tys. zł, w
tym udział gminy 170 469,00zł.
Inwestycja realizowana jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie priorytetu „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” w ramach działania „Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i jest
realizowana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w kwocie 129 530,00zł.
********************************************************************************************************************
1) Dnia 03.02.2006 r. w Urzędzie odbyło się spotkanie Wójta z rybakami z Gminy Kosakowo, poświęcone prezentacji możliwości
DOTACJE...
uzyskania dofinansowania w zakresie inwestycji rybackich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i
Przetwórstwo Ryb. Na spotkanie to przybyli zaproszeni gośćcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rybacy uzyskali
informacje nt. możliwości pozyskania dofinansowania unijnego oraz zostali zaproszeni do współpracy z ARiMR. Omówiono możliwość
budowy przystani rybackiej Mechelinki przy wykorzystaniu dofinansowania unijnego oraz oczekiwania rybaków i możliwości gminy z
tym związane. Pan Wójt wyznaczył termin składania uwag rybaków do 20 lutego 2006.

2) Kontrakt Wojewódzki 2005
Korzystając z dofinansowania samorządu województwa pomorskiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2005-2006, zrealizowano w 2005 r. następujące projekty:
- „Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie – Gmina Kosakowo – etap II”,
- „Modernizacja holu i antresoli w SP w Dębogórzu na salę widowiskową i dydaktyczną”,
Uchwały podjęte
na XL Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 16 lutego 2006 roku
1)

Nr XL/1/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębogórze w gminie Kosakowo

2)

Nr XL/2/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dębogórzu Wybudowaniu,
gmina Kosakowo przy ulicy Leśnej;
Nr XL/3/06 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 1186/77 położonej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo;
Nr XL/4/06 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 146/61 położonej w miejscowości Kosakowo do dnia 26 czerwca 2009 r.
Nr XL/5/06 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rewa, gmina Kosakowo oznaczonej jako działki
nr 231/1 i 231/2;
Nr XL/6/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do zawarcia porozumienia z Gminą Miastem Gdynia dotyczącego umożliwienia kształcenia
osobom zamieszkałym w Gminie Kosakowo w Gimnazjum dla Dorosłych funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni ul. Śmidowicza 48;
Nr XL/7/06 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
Nr XL/8/06 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/87/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2005r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej –
Straż Gminna w Kosakowie
Nr XL/9/06 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kosakowo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie
działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań;

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10) Nr XL/10/06 w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Kosakowo – Rejestr Gminnych Jednostek Organizacyjnych
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas
Śp.
dnia 18.01.2006 r. - Stefan Henryk Wosik z Dębogórza, żył 83 lata
dnia 28.01.2006 r.- Paweł Augustyn Kahs z Rewy, żył 69 lat
dnia 20.01.2006 r. - Sylwia Elżbieta Maciejewska z Dębogórza, żyła 30 lat
dnia 03.02.2006 r. - Wiesława Regina Kulińska z Pogórza, żyła 76 lat
dnia 04.02.2006 r. - Augustyn Brzozowski z Kazimierza, żył 85 lat
dnia 05.02.2006 r. - Antoni Panczocha z Rewy, żył 89 lat
dnia 05.02.2006 r. - Edmund Józef Buchna z Mostów, żył 61 lat
dnia 08.02.2006 r. - Edward Piotr Duda z Mostów, żył 69 lat
dnia 10.02.2006 r. - Danuta Sikorska z Rewy, żyła 61 lat

Rok 2005 w Eko Dolinie
Jak co roku w styczniu w zakładzie zagospodarowania odpadów Eko Dolina Sp. z o.o. dokonano podsumowania działania firmy w 2005 roku. Z opracowania
wynikają wnioski, o których warto pamiętać w sposób szczególny, będąc mieszkańcem gmin będących udziałowcami firmy. W roku ubiegłym firma przyjęła do
zagospodarowania, odzysku i unieszkodliwiania 174 000 ton odpadów, w tym: 132 000 ton odpadów komunalnych, 32 500 ton odpadów budowlanych, 9 500 ton
odpadów działalności produkcyjnej - firma może przetwarzać około 200 000 ton odpadów rocznie. Z danych statystycznych wynika, że jeden mieszkaniec
wytwarza średnio 360 kg odpadów w skali roku, a jedna rodzina ponad tonę.
Unieszkodliwiono 67% odpadów, poddano odzyskowi lub recyklingowi 33%.
Są one w zakładzie zagospodarowania: sortowane, kompostowane i demontowane te, które trafiają na składowisko odpadów są źródłem biogazu następnie
przetwarzanego na energię elektryczną i ciepło. Wytworzone media w pełni wystarczają na pokrycie potrzeb energetycznych Ekodoliny. Nadwyżka energii
elektrycznej jest sprzedawana do sieci Energa.
Firmy zajmujące się zbieraniem odpadów komunalnych prowadziły też zbiórkę selektywną. Dostarczyły one do zakładu odpady surowcowe w ilości 1740 ton, w
tym: Kosakowo – makulatura – 1,79, plastik – 0,54, szkło – 2,95 – razem 5,28
Eko Dolina obsługuje ponad 370 000 mieszkańców oraz podmioty gospodarcze z miast i gmin wymienionych wyżej. W niedalekiej przyszłości (około 2010 roku)
będzie obsługiwał ponad 400 000 mieszkańców.
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