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Kto jest kim
w gminie?

IRENEUSZ BOBER
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
W tut. samorządzie gminnym od 1994 roku. W
latach 1994-2002 był sołtysem wsi Mechelinki.
Od 1998 roku jest radnym Rady Gminy
Kosakowo. W poprzedniej kadencji był również
członkiem Zarządu Gminy i reprezentował
Gminę w Komunalnym Związku Gmin „Dolina
Redy i Chylonki”, był delegatem do prac nad
Strategią Rozwoju Powiatu Puckiego. Pracował
w wielu komisjach Rady, obecnie w Komisji
Gospodarki i Budżetu oraz Samorządu
Terytorialnego. Wspiera Wójta w realizacji wielu
cennych inicjatyw. Przyczynił się m.in. do
melioracji terenów podmokłych, budowy
umocnień brzegowych w Mechelinkach oraz
powstania tam świetlicy, wyposażonej w sprzęt
sportowy dla młodzieży. Jest zaangażowany w
budowę kolektora w Zatokę Gdańską oraz
przystani rybackiej w Mechelinkach wraz z
infrastrukturą towarzyszącą.
Reprezentuje Gminę w Stowarzyszeniu Rozwoju
Kaszub Północnych NORDA.
Za priorytetowe działania dla rozwoju turystyki
uważa również: kanalizację wsi Mechelinki,
zagospodarowanie terenu ul. Nadmorskiej, dalsze
zabezpieczenie brzegu morskiego i urbanizację
wsi Mechelinki w kierunku Pierwoszyna.
Jako działacz społeczny był współzałożycielem i
wiceprezesem Stowarzyszenia Sołtysów woj.
Gdańskiego,
Stowarzyszenia
Mieszkańców
Zainteresowanych Rozwojem Turystyki w
Mechelinkach i Rewie i wielu innych lokalnych
inicjatyw.
Współorganizator
imprez
dla
młodzieży pn. GIMNAZJADA, członek Rady
Rodziców przy Gimnazjum.
Ireneusz Bober ma wykształcenie średnie, jest
żonaty, ma czworo dzieci. Pisze wiersze. Lubi
dobrą muzykę.

egzemplarz bezpłatny
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I Spotkania Chóralne – PIERWOSZYNO 2006
W dniach 29-30 kwietnia br. byliśmy świadkami doniosłego wydarzenia kulturalnego w
naszej Gminie. Chór „Morzanie” bowiem obchodził jubileusz 5-lecia amatorskiej
działalności promującej kulturę kaszubską. Przez okres tych kilku lat chór, którego
dyrygentem jest Przemysław Stanisławski, zdobył wiele nagród i wyróżnień, a w swym
repertuarze oprócz pieśni kaszubskich znakomicie prezentuje utwory od renesansu po
współczesność. Z okazji rocznicy odbyły się w naszej gminie I Spotkania Chóralne.
„Jesteście Państwo niewątpliwie ambasadorem kultury naszej Gminy” – tymi słowy
koncert jubileuszowy otwierał w wypełnionym po brzegi pierwoszyńskim kościele Wójt
Gminy Jerzy Włudzik. Podczas koncertu do wspólnego muzykowania Chór zaprosił
kwartet smyczkowy „AMBER” i orkiestrę dętą „Sconts Brass Band”, Chór mieszany
„Tryl” z Toszka, Chór „Harmonia” z Żukowa, Chór Koła Śpiewackiego „Lutnia” z
Żerkowa, Chór męski „Harmonia”, Chór Kameralny Św. Wojciecha z Redy, Chór
„Lutnia” z Luzina.
Po raz kolejny impreza miała
miejsce
w
kościele
w
Pierwoszynie. Tradycją staje
się
bowiem,
że
wielkie
wydarzenia
kulturalne
skupiające licznie mieszkańców
gminy, jak i okolicznych
miejscowości mogą odbywać
się właśnie w tym miejscu.
Organizatorzy
serdecznie
dziękują proboszczowi
ks.
kanonikowi
Zygmuntowi
Karczewskiemu za współpracę i
włączanie się w działania
promujące gminę Kosakowo i
jej mieszkańców.

SZTANDAR DLA OSP KOSAKOWO
Przypadający w tym roku jubileusz 40 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie
druhowie uroczyście obchodzili w dniu 6 maja. Rocznica ta stała się również okazją do
nadania jednostce sztandaru. Uroczystość z tej okazji rozpoczęła się mszą św.
koncelebrowaną z udziałem księży kanoników – Jana Grzelaka i Stanisława
Jarzembskiego. Po poświęceniu sztandaru Przewodniczący Komitetu Ufundowania
Sztandaru – p. Adam Miklaszewicz odczytał akt ufundowania sztandaru, po czym Prezes
Powiatowego Zarządu ZOSP RP p. Halina Hirth zgodnie z ceremoniałem nadała ów
sztandar Prezesowi OSP Kosakowo p. Jerzemu Włudzikowi. Przy okazji uroczystości
druhowie otrzymali medale, nagrody i wyróżnienia. Szczególne wyrazy uznania Prezes
OSP złożył na ręce pierwszego w historii OSP Prezesa – p. Antoniego Pienczk oraz
nestorów jednostki – p. Klemensa Baranowskiego i p. Mieczysława Karszni.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości strażacy z zaprzyjaźnionych OSP
zaprezentowali zaaranżowane akcje pożarniczo-gaśnicze na boisku sołeckim, później na
placu OSP rozbrzmiała muzyka i zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Szczególne podziękowania na łamach „Biuletynu” pragniemy złożyć Państwu Stefanii i
Alfredowi Miklaszewiczom za ufundowanie figury św. Floriana oraz fundatorom
naszego sztandaru :
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- Komitet Honorowy Ufundowania Sztandaru:
Adam Miklaszewicz
Jerzy Włudzik
ks.kanonik Jan Grzelak
Ewa Purska
Klemens Baranowski
Kazimierz Połcik
Jan Śliwiński
- Radni Gminy Kosakowo:
Ireneusz Bober
Beata Gloza
Wojciech Klimczyk
Tadeusz Kostyła
- Anna Chojnicka – sołtys wsi Kosakowo
- Antoni Strzelec – sołtys wsi Pogórze
- Ewa i Kazimierz Połcik – „Mastpol” Kosakowo
- Renata i Ryszard Szumacher – Pogórze
- Tadeusz Siek – „Vitroservice”
- Agnieszka i Sylwester Raducha – „Ras” Pogórze
- Cecylia i Stanisław Śliwa – „Celstan” Kosakowo
- Stefania i Alfred Miklaszewicz - Kosakowo
- Józef Jakubowski – Kosakowo
- Andrzej Grzelak - Kosakowo
- Albin Piepke - Rewa
- Andrzej Dzienisz – Dębogórze
- Mirosława i Mieczysław Krause - Pierwoszyno
- Alicja i Tomasz Krause - Pierwoszyno
- Antoni Lieske - Mosty

- Jerzy Olszewski – Rewa
- Władysław Sikorski - Rewa
- Danuta i Paweł Narloch – „Auto Narloch” Mosty
- Teresa i Leszek Herbik - Pogórze
- Ewa i Lech Purscy - Pierwoszyno
- Wanda i Marian Krause - Pierwoszyno
- Idzi Butkiewicz - Pierwoszyno
- Alicja i Andrzej Piątek – Mosty
- Krzysztof Bartuś - Kosakowo
- Ewa i Mirosław Marek - Kosakowo
- Stanisław Brzoska – Kosakowo
- Andrzej Ranachowski - Kosakowo
- Andrzej Siek - „MAS” Kosakowo
- Adam Płocki - Reda
- Iwona Skiba – Kosakowo
- „Nordea” Bank Polska SA Gdynia
- Bank Rumia Spółdzielczy
- Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Półwysep” Reda
- „RUBO” Rumia
- „Cadena” Sopot
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze
OSP Gnieżdżewo, OSP Mrzezino, OSP Strzelno, OSP Starzyno,
OSP Darżlubie, OSP Leśniewo, OSP Domatowo, OSP Łebcz,
OSP Werblinia, OSP Połczyno, OSP Żelistrzewo, OSP Smolno,
OSP Mieroszyno, OSP Reda, OSP Wiczlino
Dziękujemy – Strażacy OSP Kosakowo

******************************************************************************
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSAKOWO
ZA ROK 2005
XLII Sesja Rady Gminy Kosakowo, która odbyła się 27 kwietnia poświecona była sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy za rok 2005.
Rada przyjęła sprawozdanie i udzieliła Wójtowi Jerzemu Włudzikowi absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2005.
Planowane dochody wykonano w 100,3% - wyniosły 21.810.564 zł, zaś wydatki wykonano w 95,3% - wyniosły
22.011.300 zł.
Rok 2005 był kontynuacją programu rozwoju gminy Kosakowo. W ramach 33,8% środków budżetowych na
wydatki majątkowe. Trwała dalsza budowa kanalizacji w Kosakowie, Rewie i Mostach. Rozbudowywano
infrastrukturę techniczną, wykonano kolejne inwestycje w szkołach, oddano do użytku boiska sportowe, świetlice,
zagospodarowano miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Poprawa infrastruktury w Rewie spowodowała
większy napływ turystów. W ramach częściowo pozyskanych środków pozabudżetowych przystąpiono do II etapu
budowy Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych ludzi Morza.
Miniony rok był również rokiem skutecznego kreowania wizerunku Gminy Kosakowo jako przyjaznej
mieszkańcom, gościnnej dla turystów i otwartej wobec inwestorów. Oszczędna gospodarka środkami publicznymi
przyspiesza realizację zadań inwestycyjnych, co przyczynia się do systematycznego rozwoju naszej Gminy. Sytuację
obrazują poniższe wykresy:
_____________________________________________________________________________________________
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Dochody budżetu Gminy Kosakowo w latach
2003, 2004 i 2005
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Wydatki budżetu Gminy Kosakowo w latach
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PRZED SEZONEM LETNIM...
Przypominamy właścicielom pensjonatów, obiektów
gastronomicznych oraz zajmujących się agroturystyką
o zapisach uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/66/05 z
dnia 30.06.2005r. w sprawie określenia zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kosakowo:
1. Właściciele nieruchomości lub użytkownicy są
zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług
wykonywanych przez zakład będący podmiotem
posiadającym zezwolenie na wykonywanie usług
usuwania odpadów komunalnych stałych i ciekłych,
przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.
2. Ustala się zasadę, że dokumenty określone w ust. 1
właściciel lub użytkownik nieruchomości powinien
posiadać za okres, co najmniej ostatnich 12 miesięcy.
3. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie
udokumentują korzystania z usług podmiotów
posiadających zezwolenie wydane przez Wójta Gminy
Kosakowo, w sposób określony w §13 ust. 1 i 2 oraz
§14 ust. 1, obowiązek usuwania odpadów stałych i
ciekłych przejmuje gmina, pobierając od tych
właścicieli nieruchomości opłaty.
4. Właściciele nieruchomości oraz użytkownicy
zobowiązani są do zabezpieczenia posesji prze
nielegalnym składowaniem odpadów.
5. Usuwanie odpadów, gromadzonych w miejscach do
tego nieprzeznaczonych może być, po jednorazowym
wezwaniu właściciela nieruchomości do ich usunięcia,
przejęte przez gminę, która pobiera z tego tytułu
opłaty.
6. Stawki opłat, o których mowa w §13 ust. 3 i 5 będą
wynosiły - 135 zł za m3.
7. Na każdej nieruchomości, na której jest prowadzona
jest działalność gospodarcza (usługi hotelarskie,
gastronomiczne) winien znajdować się dodatkowo, co
najmniej:
a) jeden pojemnik o pojemności 110 l – w przypadku
kiedy na nieruchomości przebywa od 5 do 8 osób
dziennie;
b) dwa pojemniki o pojemności 110 l – w przypadku
kiedy na nieruchomości przebywa od 9 do12 osób
dziennie;
c) trzy pojemniki o pojemności 110l lub jeden o
pojemności 1,1 m3 – w przypadku kiedy na posesji
przebywa 13 lub więcej osób dziennie.

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KOSAKOWO
Urząd Gminy w Kosakowie informuje wszystkich
mieszkańców, iż tradycyjnie ogłaszamy w roku
bieżącym 13 edycję konkursu „Piękna wieś 2006”.
Organizatorem konkursu jest:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
Konkurs przyczynia się do poprawy estetyki zagród
wiejskich i wsi, działań na rzecz poprawy wizerunku
wsi oraz ochrony środowiska.
Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:
a/ zagroda rolnicza, b/ zagroda nierolnicza, c/ wieś
(bez siedziby gminy)
Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach :
gminnym, powiatowym i wojewódzkim
W konkursie można zgłosić udział zagrody
rolniczej i nierolniczej, oraz wsie bez siedziby
gminy, z wyłączeniem laureatów I miejsc
zdobytych w finałach wojewódzkich poprzednich
edycji.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie
deklaracji udziału.
W konkursie oceniać będą komisje:
• na szczeblu gminnym, komisję powołuje wójt
gminy. Komisja dokona oceny zagród i wsi w terminie
do 30 czerwca 2006r., zgłaszając laureatów I miejsc w
każdej kategorii do eliminacji powiatowych,
• na szczeblu powiatowym, komisję powołuje starosta
powiatu. Komisja dokona oceny w terminie do 31
lipca i zgłosi laureatów I miejsc w każdej kategorii do
eliminacji wojewódzkich,
• na szczeblu wojewódzkim komisję powołuje
organizator. Ocena zgłoszonych zagród i wsi oraz
wojewódzkie podsumowanie konkursu odbędą się do
końca 31 października 2006r.
Formularze deklaracji zgłoszenia udziału w
konkursie „Piękna wieś 2006” można odbierać u
sołtysów wsi oraz w tut. Urzędzie Gminy w pokoju
nr 2 lub w Biurze Obsługi Interesanta.
Termin składania deklaracji upływa dnia 2 czerwca
2006r.
Nagrody dla laureatów I miejsc w każdej kategorii
oraz wyróżnienia zostaną tradycyjnie wręczone
podczas Dożynek Gminnych w miesiącu wrześniu
br.

POSZUKUJEMY OSOBY BEZROBOTNE
DO PRACY W TUT. STRAŻY GMINNEJ
PRACA SEZONOWA
Dla wzmocnienia obsady Straży Gminnej w
Kosakowie w okresie sezonu letniego 2006r. /VI-IX/
poszukujemy młode bezrobotne osoby, chętne do
podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych.
Wymagania: ukończone 21 lat, niekaralność, co
najmniej wykształcenie średnie, dobra opinia w
środowisku, sprawność pod względem fizycznym i
psychicznym.
Kandydaci muszą być zarejestrowani w powiatowym
urzędzie pracy /bezrobotni powyżej 25 r. życia muszą
pozostawać w rejestrach urzędu pracy przez ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat/.

Zapraszamy do udziału w konkursie
URZĄD PRACY INFORMUJE:
Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków:
Miejsce
składania
oświadczeń

Składanie Wypłata
oświadczeń świadczeń

Urząd Gminy
Kosakowo
29.05.2006
Biuro Obsługi
Interesanta
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12.06.2006

Miejsce wypłaty

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

WÓJT GMINY KOSAKOWO
ZAWIADAMIA...
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie pod
numerem 01/GKOŚ/06 projektu Założeń do Planu
Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa
Gazowe opracowane dla Gminy Kosakowo.
W terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia tj. do dnia
2006.06.06r. każdy ma prawo składania uwag i wniosków w
sprawie jw. w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo,
ul. Żeromskiego 69 - za pośrednictwem Biura Obsługi
Interesanta.
Informację umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo
- na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl (ochrona
środowiska)

DZIEŃ ZIEMI
w szkole w Dębogórzu

Z EKOLOGIĄ NA BAKIERnajłatwiej podrzucić śmieci
W dniu 27.04.br. podczas codziennego patrolu nasza Straż
Gmina w zatoczce przy ul. Rumskiej w Kazimierzu odkryła
dużą ilość podrzuconych śmieci. Udało się ustalić do kogo
one należą. Sprawcę, Waldemara S. mieszkańca Rumi,
właściciela samochodu ciężarowego ukarano 700-złotowym
mandatem karnym, a za wywózkę śmieci i tak trzeba będzie
zapłacić.
W całej tej nieprzyjemnej sytuacji cieszy, że to nie
mieszkaniec naszej gminy jest z ekologią na bakier.

W dniu 24 kwietnia grupy przedszkolne oraz
uczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej w
Dębogórzu świętowali „Dzień Ziemi”. Każda klasa
przygotowała wiersz, piosenkę i transparenty z
hasłami o ochronie środowiska. Był „slalom
śmieciowy” i pokaz mody ekologicznej, który cieszył
się dużym powodzeniem. Wszyscy uczniowie mieli
okazję sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności
przyrodniczych, a zmagania uczniów oceniała
komisja.
Klasa II a przygotowała przedstawienie na temat
segregacji odpadów. Uczniowie klas starszych
posprzątali teren wokół szkoły.
Autorkami projektu edukacyjnego były nauczycielki:
H. Pacyńska i I. Pieczyńska.

INFORMUJEMY...
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian warunków
utrzymywania ptaków nie uległy zmianie warunki
utrzymywania w systemie przyzagrodowym kur, kaczek,
gęsi i indyków, tzn. ptaki mogą być utrzymywane jedynie w
miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem
dzikich ptaków oraz ich odchodami.

PRZEDSZKOLE W REWIE ?
W związku z sygnałami dotyczącymi utworzenia na terenie
Gminy
Kosakowo
ośmiogodzinnego
oddziału
przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, uprzejmie
informujemy, że taki oddział mógłby powstać na bazie
istniejącego już pięciogodzinnego przedszkola w Rewie,
gdyby okazało się, że jest dostateczna liczba chętnych
dzieci. Celem ustalenia potrzeb w tym względzie, prosimy
rodziców o przekazywanie pisemnych informacji o poniższej
treści do sekretariatów naszych szkół lub do Urzędu Gminy
w Kosakowie /Biuro Obsługi Interesanta/ w terminie do
dnia 30 czerwca br.

MATEMATYKA I SPORT W SP MOSTY
Drużyna uczniów z klas czwartych Szkoły Podstawowej w
Mostach w składzie: Chełmikowski Mateusz, Szewczyk
Paweł, Talar Grzegorz, Młynarczyk Marcin, Wójcik
Krzysztof wywalczyła trzecie miejsce w wojewódzkim
konkursie „Matematyka i Sport”, który odbył się w dniu 5
maja w Gdańsku-Jasieniu.
Dzieci do konkursu przygotowała nauczycielka matematyki
p. Lidia Muża.
GRATULUJEMY

Jestem zainteresowana /y posyłaniem dziecka do
ośmiogodzinnego oddziału przedszkolnego w Rewie
Imię i nazwisko dziecka ......................rok urodzenia……...
Czy pracuje ojciec ?..............................................................
Czy pracuje matka?...............................................................
sama wychowuję dziecko.....................................................
data………………………… podpis………………….......

Bibliotek informuje...
Wyjątkowo w okresie do dnia 15 czerwca br. placówka nie
będzie naliczała kar regulaminowych za przetrzymane
wydawnictwa, prosimy o wykorzystanie możliwości i zwrot
zaległych pozycji książkowych do w/w dnia. Jednocześnie
prosimy o terminowe zwroty wypożyczanych książek.

6
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Co słychać w Szkole Podstawowej w Mostach ?
28 III - w szkole odbyła się szósta edycja konkursu j. angielskiego English ACE. W konkursie wzięły udział 542 szkoły z całej
Polski (14 480 uczniów). Dyplomy laureata III miejsca zdobyli: J. Parzuchowski IVb, P. Gierc IVc, P. Czapczyński Va i J.
Szymborski VIa.
30 IV – odbył się Gminny Turniej Wiedzy dla uczniów klas III „Omnibus”.
Na skomplikowane pytania przygotowane przez organizatorki – p. A. Ilkiewicz i p. A. Klimczyk odpowiadali trzecioklasiści z
gminnych podstawówek. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
Im. – Maciej Junak SP Dębogórze(tytuł Omnibusa)
IIm. – Michał Toczek SP Pogórze
IIIm. – Patrycja Pioch – SP Mosty.
7 IV – Szkolny Konkurs Plastyczny „Dbajmy o zdrowie”. Uczniowie z klas I – III wykonywali prace wykorzystując różnorodne
techniki plastyczne, ukazujące sposoby dbania o zdrowie. I miejsce w konkursie zdobyła Daria Kryger z kl. IIIB, IIm. zajęła
Wiktoria Kowara z kl.IB. a IIIm – Patrycja Michałek i Jarek Hebel z IIIB.
7 IV – Dzień Otwarty. Szkoła gościła rodziców, którzy chcieli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Dzieci, które
podejmą naukę w przyszłym roku szkolnym obejrzały sale lekcyjne i pozostałe pomieszczenia szkoły.
8 IV – odbył się Wojewódzki Przegląd Teatrów Szkolnych w Gdańsku „O tempora, o mores”. Zespół Teatralny pod kierunkiem
p. A. Klimczyk i p. T. Jachimowskiej „Prosto z Mostów” zdobył I miejsce za przedstawienie pt. „Tańczący król”.
19 IV - odbył się konkurs „Najlepszy matematyk w szkole” A oto wyniki : klasy IV- Im. M. Lubocki, IIm. G. Talar, IIIm. K.
Kwarciak, J. Luchowska, P. Szewczyk, klasy V: I m. D. Kryger, II m. N. Smoła, III m. N. Szemiot, P. Czapczyński, S. Borrasz,
klasy VI: I m. D. Skiepko, II m. M. Mielke, III m. M. Leczycka, J. Fojt.
24 IV – w szkole, dzięki pani L.Sorn i A.Pająk rozbrzmiewała „Rodnô mòwa”. Recytujących oceniał Wójt gminy – Jerzy Włudzik,
prezes ZKP – Ewa Purska, z-ca – Danuta Tocke i emerytowana nauczycielka – Maria Pryczkowska. Z klas „O” I m. otrzymała
Agata Sorn, a II m. – Jacek Sorn. Z klas I – III Marcjanna Olszewska zdobyła II pozycję, a Paulina Wieczorek II m. Z klas IV – VI
na pierwszym miejscu stanęła Adrianna Baranowska, II m. wywalczył Grzegorz Talar, a III m. zdobyła Marta Totzke. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody, a zdobywcy I i II miejsc reprezentowali naszą gminę w powiecie.
26 IV – odbył konkurs „Najlepszy matematyk w gminie Kosakowo” przygotowany przez p. R.Muża i A.Gajewską, zwyciężyli :
I m. M. Lubocki z kl IV, III m. D. Kryger z kl V i D. Skiepko z kl VI.
28 IV – „Rodnô mòwa” w Pucku. Spośród reprezentantów naszej szkoły wyróżniono Jacka Sorn
z gr.OB i Marcjannę Olszewską z kl. IIIB.
28 IV – odbył się tradycyjny Międzyszkolny Festiwal Piosenki Naszych Dziadków przygotowany i prowadzony przez panią Annę
Ilkiewicz. W konkursie wzięło udział 18 uczestników ze szkół w Żelistrzewie, Mrzezinie, Dębogórzu i Mostach. Komisja w
składzie: Jerzy Włudzik – wójt gminy Kosakowo, Hildegarda Kosińska, Anna Szymborska, Magdalena Piaseczny, Antoni Wica
przyznała następujące miejsca:
Kategoria klas I – III:
I m. Wiktor Gabor SP Mosty
II m. Krzysztof Haase SP Mrzezino
III m. Hanna Głowienka SP Mrzezino
Kategoria klas IV – VI:
I m. Aleksander Twork SP Żelistrzewo
II m. Aneta Kapka, Weronika Muller, Weronika Tercjak SP Żelistrzewo
III m. Katarzyna Hewelt SP Brzezino
III m. Marta Totzke SP Mosty
III m. Magdalena Misztal SP Mosty.
4 V – odbył się Międzyklasowy Turniej Ekologiczny z okazji Dnia Ziemi (obchodzonego 22 kwietnia) przygotowany przez p.
A.Jachnę. I miejsce zajęła klasa IVB, II miejsce klasa IVC,
III miejsce – klasa VIA. Nagrodą dla klasy IVB jest wycieczka zorganizowana przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i
Chylonki” – „Wycieczka w poszukiwaniu Ekolandii”, która odbyła się 11 maja.

SZKOLNY KĄCIK SPORTOWY
06 III w Mostach odbyła się Zimowa Olimpiada Sportowa. Po wyścigach rzędów, licznych konkurencjach i przygotowaniu
kostiumu bałwana przez każdą szkołę wyniki są następujące:
I miejsce zajęły Mosty (75 p.)
II miejsce Dębogórze (38 p.)
III miejsce Pogórze (35 p.)
25 III w Halowych Zawodach Unihokeja chłopców w Rumi, drużyna z Mostów (w składzie: Totzke K., Klimczyk D., Hoc R.,
Schroeder D., Litwin A.) zajęła I miejsce.
29 III w Mostach odbył się Konkurs „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. Konkurs składał się z części pisemnej i praktycznej (
na rowerze na sali gimnastycznej) Wyniki : I m – Pogórze, IIm – Mosty, IIIm - Dębogórze.
30 III w Pucku odbyły się Powiatowe Igrzyska Mini Piłki Koszykowej dziewcząt. Dziewczęta zajęły I miejsce i awansowały do
rozgrywek półfinału wojewódzkiego.
1 IV odbył się otwarty Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Mistrzostwo UKS „ISKRA” Gdynia . Mosty zajęły I miejsce .
5 IV odbyły się w Pucku Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców klas IV- VI. W każdej grupie wiekowej startowało ok. 50
zawodników. Mosty zajęły 7 miejsce na 17-cie startujących szkół.
10 IV w Krokowej odbył się Półfinał Wojewódzki w Mini Koszykówce. Zajęliśmy 4 miejsce.
W dniach 3,10,24 kwietnia odbywał się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego Chłopców klas IV- VI. Startowało w nim 19 osób.
Wyniki: Im – Hoc Rafał, IIm- Skiepko Daniel, IIIm – Schroeder Daniel

7
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Z ŻYCIA SZKOŁY W DĘBOGÓRZU

ANKIETA DOT. JAKOŚCI PRACY
URZĘDU GMINY

Marzec i kwiecień obfitował w konkursy, w których
nasi uczniowie zdobywali nagrody i zajęli znaczące
miejsca w konkursach z różnych dziedzin.
31 marca 2006roku w Zespole Szkół nr12 w Gdyni
został zorganizowany X Międzyszkolny
Konkurs Baśni, Legend, Poezji i Kultury Kaszub.
Grupa uczniów naszej szkoły z klasy IIb i z klasy III
wystąpiła z przedstawieniem pt.: „Gwiżdże”. Zespół
zajął I miejsce, a nagrodę
indywidualną za najlepszą interpretację otrzymała
Zwinisława
Stryczek- przygotowała Krystyna
Grabińska.
I miejsce i tytuł „OMNIBUSA 2006” w Gminnym
Turnieju Wiedzy klas III zdobył Maciej Junak.
Udział w konkursie brały również Magdalena
Otlewska-V miejsce i Zwinisława Stryczek- VII
miejsce- przygotowała Teresa Czerwińska.
Na początku kwietnia odbył się Międzyszkolny
Konkurs pt.: „Wielkanocna pisanka”
organizowany przez Gimnazjum w Mostach. Nagrodę
zdobyli: Dorota Miszewska II miejsce za ozdoby
wielkanocne-przygotowała Lidia Klimaszewska ex
aequo II miejsce Łukasz Włodkowski za sposób
zdobienia jaja wielkanocnego oraz wyróżnienie dla
Mateusza Froni- przygotowała Hanna Skurczyńska.
Również z okazji Wielkanocy odbył się konkurs
plastyczny pt.: „ Wielkanoc w oczach dziecka” dla
grup przedszkolnych. Organizatorem był oddział
przedszkolny w Rewie.
III miejsce zajął Damian Potrykus w kategorii
wiekowej pięciolatków przygotowany przez Annę
Wójcik.
Tradycją naszej szkoły jest udział w rejonowych
eliminacjach
Wojewódzkiego
Konkursu
Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej, który jest
organizowany w Rumi. Naszą szkołę reprezentowały:
Julia Kaleta kl.II-przygotowała Hanna Pacyńska,
Klaudia Maciejewska kl.IIb-przygotowała Krystyna
Grabińska, Paula Pelplińska kl.VI i Sławina Stryczek
kl.VI-przygotowała Hanna Skurczyńska.

Po raz kolejny w miesiącu czerwcu przeprowadzać będziemy
badania ankietowe dot. jakości pracy Urzędu Gminy Kosakowo.
Celem naszym jest świadczenie usług na coraz wyższym
poziomie oraz dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań naszych
klientów. Państwa uwagi i propozycje wynikające z ankiet
zostaną wnikliwie rozpatrzone.
Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach.
Ankieta bezpośrednia będzie dostępna w każdym biurze Urzędu.
Wrzucamy ją do skrzynki w holu Urzędu.
Ankieta pocztowa będzie dostępna w Internecie na stronie
www.kosakowo.pl od 1 -30 czerwca br.
Badania ankietowe są anonimowe.

OGŁOSZENIA
Sołtys wsi Pogórze Antoni Strzelec informuje, że dobiega końca
okres zbierania materiałów do kroniki wsi Pogórze. Wszystkich
posiadających jakiekolwiek dokumenty i zdjęcia związane z
dalszą i bliższą historią a zainteresowanych umieszczeniem ich w
kronice prosi się o szybki kontakt telefoniczny pod numer 625 53
56.
****************************************************
Sołtys wsi Pogórze organizuje dla mieszkańców gminy
Kosakowo pielgrzymkę kaszubską do sanktuariów maryjnych w
Lourdes i Fatimie w maju 2007 roku. Szczegółowe informacje na
temat wyjazdu można uzyskać pod numerem telefonu 625 53 56.

JAK POWSTAJE UCHWAŁA
1. Z projektem uchwały może wystąpić do Rady Gminy Wójt
Gminy, Komisja Rady, Klub Radnych i każdy radny.
2. W przygotowaniu projektów uchwał niezbędną pomoc
zapewniają pracownicy Urzędu Gminy.
3. Projekt uchwały musi być zaopiniowany co do zgodności z
prawem przez radcę prawnego Urzędu.
4. Projekt uchwały przedkłada się Radzie wraz z uzasadnieniem.
Należy przytoczyć argumenty przemawiające za potrzebą i
celowością wydania danej uchwały i informację o skutkach
finansowych jej realizacji.
5. Projekt uchwały jest omawiany na właściwej przedmiotowo
Komisji Rady Gminy. W posiedzeniach uczestniczy Wójt
Gminy i urzędnik przygotowujący projekt uchwały, którzy
zarówno podczas obrad rady, jak i posiedzeń komisji
obowiązani są udzielać informacji i wyjaśnień.
6. Wnioski Komisji – do projektów uchwał przekazuje się do
zaopiniowania Wójtowi przed terminem sesji Rady.
7. Sesję otwiera i prowadzi przewodniczący lub jego zastępca.
Nad projektem uchwały przeprowadza się na sesji
głosowanie. Przedtem odbywa się nad projektem dyskusja,
radni mogą składać wnioski, nad którymi rada głosuje.
Głosowania są jawne. Głosowanie tajne stosuje się tylko w
przypadkach określonych ustawowo (głosowania tajne
odbywają się niezmiernie rzadko).
8. Uchwałę Rady Gminy po jej podjęciu podpisuje
przewodniczący Rady lub zastępca przewodniczącego, jeśli
przewodniczył obradom.
9. Oryginały uchwał Rady Gminy ewidencjonuje się w rejestrze
uchwał i przechowuje wraz z protokołami z sesji.
10. Następnie odpisy uchwały są przekazywane Wójtowi do
realizacji. Wójt raz na kwartał składa Radzie sprawozdanie
z wykonania uchwał.
11. Podjęte chwały w terminie 7 dni Wójt przesyła
Wojewodzie Pomorskiemu, który sprawuje nadzór nad
uchwałodawstwem
samorządu
terytorialnego
pod
względem legalności, czyli zgodności z prawem.
Uchwały wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na tablicy
ogłoszeń. Uchwały stanowiące prawo miejscowe podlegają
ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego i wchodzą w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała może określać
późniejszy termin jej wejścia w życie.
Uchwały nie mogą mieć mocy wstecznej.

Wyróżnienie otrzymała Paula Pelplińska za ciekawą
interpretację
wybranych
wierszy.W
Szkole
Podstawowej w Mostach w Gminnej Olimpiadzie w
grach i zabawach sportowych klas I-III dzieci
rywalizowały w różnych dyscyplinach sportowych.
Tak jak w roku ubiegłym uczniowie z naszej szkoły
zajęli I miejsce- przygotowane przez wychowawców
klas i Hannę Konkol.
Zespół uczniów w składzie: Konrad Barzowski,
Kacper Włudzik, Grzegorz Bobkowski i Łukasz
Wilczewski przygotowany przez Hannę Pacyńską
reprezentował naszą szkołę w Gminnym Konkursie
Matematycznym dla klas II pt.: „ Matematyka na
wesoło”, który zorganizowała szkoła w Pogórzu.
Uczniowie zajęli I miejsce.
W Gminnym Konkursie Ekologicznym dla klas
młodszych zespół przygotowany przez Hannę
Pacyńską zajął II miejsce.

Hanna Skurczyńska
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Uchwały podjęte
na posiedzeniu XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 27 kwietnia 2006 roku
1. Nr XLII/23/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów;
2. Nr XLII/24/06 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Pogórze Gmina
Kosakowo na okres 1 roku;
3. Nr XLII/25/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kosakowo i udzielenia absolutorium dla
Wójta Gminy Kosakowo za 2005 rok;
4. Nr XLII/26/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na modernizację
skrzyżowania ulicy Żeromskiego z ulicą Chrzanowskiego w miejscowości Kosakowo;
5. Nr XLII/27/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006;
6. Nr XLII/28/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do lokowania wolnych środków w innych bankach.

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO
w okresie międzysesyjnym od dnia 31.03. do 27.04.2006r.
I.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.

4.

Zarządzeniem Nr 18/2006 powołałem Gminny Zespół Grantowy do przeprowadzania gminnych konkursów grantowych i wyboru
najkorzystniejszych ofert w składzie: Wojciech Klimczyk- przewodniczący, Jerzy Olszewski, Adam Miklaszewicz, Mariola Szumacher i
Agnieszka Sworowska. Zespół pracuje w składzie nie mniejszym, niż 3 osoby i działa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XL/9/06
z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania
zadań.
Zarządzeniem Nr 20/2006 ogłosiłem wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo i własność Skarbu Państwa
dzierżawionych przez Gminę Kosakowo, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
handlowo-usługowej związanej z turystyką i rekreacją morską.
Zarządzeniem Nr 21/2006 wprowadziłem w Urzędzie zasady udostępniania informacji publicznych powołałem zespół redakcyjny do
wprowadzania danych i bieżącej aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustaliłem opłaty za kserowanie, wydruki i przenoszenie na
inne nośniki dokumentów wynikających z udostępniania informacji publicznej. Przepisy zarządzenia zobowiązują członków zespołu
redakcyjnego /wyznaczono po 1 osobie w każdej komórce organizacyjnej Urzędu/ do systematycznego wprowadzania danych i stałej bieżącej
jego aktualizacji, a poszczególnych kierowników do nadzoru nad pracą podległego członka zespołu. Opłaty za kserowanie, wydruki itp.
dokumentów stanowią wyłącznie równowartość poniesionych kosztów materiałowych. Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej w menu URZĄD na stronie www.bip.kosakowo.pl i zacznie obowiązywać od dnia 4 maja 2006r.
Zarządzeniami Nr 24/2006 i 25/2006 powołałem komisje ds. spisu i likwidacji zużytego sprzętu w Urzędzie Gminy Kosakowo.

II.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1.

Zawarcie czterech umów dzierżaw na :
Część działki nr 64/35 o pow. 151 m2 obręb Kosakowo na okres 3 lat z przeznaczeniem na handel artykułami spożywczymi i
przemysłowymi. Miesięczny czynsz dzierżawny został ustalony w wysokości 679,50 zł + 22% VAT,
Część działki nr 147/45 o pow. 910 m2 obręb Rewa na okres 25 lat z przeznaczeniem na prowadzenie szkółki żeglarsko-windsurfingowej .
Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 910,00 zł + VAT 22% .
Teren o pow. 3m2 na ustawienie pojemników metalowych na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstylii gospodarczych w miejscowości
Mosty (boisko sołeckie), Rewa (ul. Koralowa) i Suchy Dwór (pętla) na okres od 11 kwietnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Czynsz jednorazowy w kwocie 62,10 zł + VAT 22%
Działkę nr 356/6 o pow. 2,7805 ha obręb Dębogórze w sołectwie Dębogórze Wybudowanie na okres od 18 kwietnia do 31 sierpnia 2006
roku na cele rolnicze. Jednorazowy czynsz w wysokości 310,81 zł + 22%VAT
Zawarcie 2 umów na etapie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mosty w sprawie zaliczenia opłaty adiacenckiej z
tytułu podziału na poczet przyszłego odszkodowania za drogi, które powstaną po podziale nieruchomości .
Podpisanie w dniu 25 kwietnia 2006 roku protokołu uzgodnień w sprawie nabycia przez Gminę Kosakowo działki nr 1186/77 o pow. 0,0075
ha położonej w miejscowości Mosty na wybudowanie gminnej przepompowni ścieków.
Zawarcie umowy najmu na część działki nr. 5/8 w Kazimierzu, stanowiącej własność Lasów Państwowych z przeznaczeniem na urządzenie
placu zabaw i dróg (miesięczny czynsz 321,90 zł).
Decyzje Wójta Gminy o zamianie użytkowania wieczystego na własność – działki nr. 1085/1 i 1086/5 w Kazimierzu (cena nabycia 4.674,oo
zł).

2.

3.

•
•
•
•
2.
3.
4.
5.

III.
1.
2.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Unieważniono kolejny przetarg nieograniczony na rozbudowę przyszkolnej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Dębogórzu – Etap
II, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie zostanie udzielone w trybie z wolnej ręki.
Unieważniono II przetarg nieograniczony na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kosakowo, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.
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3.

4.

IV.

W przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej pt.: „Zagospodarowanie przystani rybackiej w
Mechelinkach” została wybrana oferta Biura Projektowo Inżynierskiego „redan” sp. z o.o. ze Szczecina za cenę brutto 78.690 zł /wpłynęły 3
oferty w cenach od 78.690 zł do 91.500 zł/.
Unieważniono II postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę płyt drogowych typu YOMB, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.
Ogłoszono przetarg nieograniczony, w którym również nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie będzie realizowane w trybie z wolnej ręki.

SPOTKANIA I NARADY WÓJTA GMINY

31.03.2006 – spotkanie z Dyrekcją Lasów Państwowych
03.04.2006 – udział w uroczystości pożegnania Komendanta Powiatowego Policji w Pucku
04 – 05.04.2006 – udział w konferencji „Doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej – wnioski na przyszłość dla samorządów
terytorialnych organizowanych przez przedstawicieli Banku Rumia Spółdzielczego w Poznaniu
06 – 07.04.2006 – udział w XX Zgromadzeniu Ogólnym ZGWRP w Poznaniu
10.04.2006 – rozmowy nt. organizacji I Nadbałtyckich Mistrzostw w zażywaniu tabaki; narada w OSP dot. XL - lecia oraz nadania sztandaru
11.04.2006 – udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej PEKO
12.04.2006 – przyjęcia interesantów przez Wójta Gminy; narada w sprawie inscenizacji walki o obronę Kępy Oksywskiej
18.04.2006 – spotkanie z przedstawicielami Firmy Łączpol dot. rozwoju telefonii przewodowej na terenie Gminy Kosakowo
19.04.2006 – spotkanie w Urzędzie Miasta Gdyni dot. promocji programu „Pierścień Zatoki Gdańskiej”; przyjęcia interesantów przez Wójta
Gminy
20.04.2006 – rozmowa nt. przekazania inwestycji kanalizacyjno – sanitarnej na ulicy Łąkowej w Mostach; udział w naradzie w Urzędzie Morskim
w Gdyni dotyczącym sezonu letniego; spotkanie z przedstawicielami Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Dębogórzu
21.04.2006 – rozmowa z dyr. Liceum Katolickiego nt. współpracy na terenie Gminy Kosakowo; Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki
PEKO
24.04.2006 – udział w jury konkursu Rodno Mowa; wizja lokalna terenów przeznaczonych do przekazania przez Wojsko na rzecz gminy
Kosakowo; zebranie z dyr. szkół; kolejne spotkanie dotyczące organizacji XL – lecia OSP; narada z sołtysami
25.04.2006 – rozmowy z fundatorami sztandaru; udział w Komisji Budżetowej Rady Gminy; udział w uroczystościach odpustowych we wsi
Kazimierz
26.04.2006 – rozmowa z przedstawicielami Firmy Impresario w sprawie organizacji
I Nadbałtyckich Mistrzostw w zażywaniu tabaki; przyjęcia interesantów przez Wójta Gminy
27.04.2006 – narada robocza z kierownikami referatów Urzędu Gminy dot. pozyskiwania funduszy unijnych w nowym okresie programowania na
lata 2007 – 2013.
W dniu 21 kwietnia 2006r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” w
Kosakowie. Analizując sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2005 stwierdzono, że:
1/ nastąpił wzrost przychodu w stosunku do roku 2004 o 212.519,90 zł (związane ze wzrostem liczby odbiorców usług i obniżeniem kosztów
działalności przedsiębiorstwa – liczba odbiorców wody wzrosła o 236, a korzystających z kanalizacji o 272, roczne wydobycie wody wzrosło o
ok. 32 tys. m3 )
2/ bilans spółki zamknął się stratą w wys. 44.220,69 zł. Został spowodowany przede wszystkim wzrostem kosztów działalności operacyjnej,
związanych z robotami w trakcie realizacji, które nie zostały zakończone i odebrane na dzień sporządzenia bilansu
3/ spółka utrzymała płynność finansową i nie posiada zadłużeń i zobowiązań
4/ w roku sprawozdawczym spółka zakupiła sprzęt na kwotę 74.426,71 zł.
5/ oprócz działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym budowy nowych odcinków sieci wodociągowej, spółka wykonywała zlecenia na
roboty z zakresu gospodarki komunalnej, roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowe itp.
6/ znacznie zmniejszyły się straty na wodzie w stosunku do 2004r., które wyniosły w roku 2005 ok. 12% ubytków (wyłącznie z tyt. płukania sieci)
oraz zmniejszyła się liczba
awarii. Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:
- Nr 1/2006 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005r.
- Nr 2/2006 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005r.
- Nr 3/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki
- Nr 4/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej spółki
- Nr 5/2006 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję
**********************************************************************************************************************

PRZEDSZKOLAKI Z DĘBOGÓRZA Z WIZYTĄ W URZĘDZIE GMINY
Dnia 12 maja br. Urząd Gminy odwiedziły dzieci z przedszkola w Dębogórzu, a było tak...
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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.
Ważna uwaga: Odpady niebezpieczne powstające w naszych domach, wyłącznie od mieszkańców oraz placówek oświatowych, odbierane są
nieodpłatnie. W ramach zbiórki prowadzonej przez Związek nie są odbierane odpady niebezpieczne powstające w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej. Przypominamy, że odpady niebezpieczne, które nie są prawidłowo utylizowane mogą wywierać szkodliwy wpływ na
zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Pamiętajmy o tym !

SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
PROWADZONEJ NA TERENIE KOSAKOWA TO:
1.

Zbiórka objazdowa odpadów niebezpiecznych:
- prowadzona przy użyciu charakterystycznie oznaczonego i wyposażonego w pojemniki samochodu. Najbliższa zbiórka odbędzie się 2627 maja, a następna jesienią 13-14 października (poniżej zamieszczono harmonogram):
26 maja 2006 r.
(PIĄTEK)
9:00 Szkoła Podstawowa w Pogórzu, ul. Szkolna 9

27 maja 2006 r.
(SOBOTA)
9:00 ul. Reja / Kruczkowskiego - Suchy Dwór
9:20 ul. Słowackiego / Majkowskiego - Pogórze
10:00 Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, ul. Pomorska 30 9:40 ul. Modrzejewskiej - Pogórze
10:00 ul. Nad Stawem - Kosakowo
10:20 ul. Pomorska 18 (Gminny Ośrodek Kultury) - Dębogórze
11:00-11:20 Zespół Szkół w Mostach, ul. Szkolna 16
10:40 ul. Kaszubska (przy boisku) - Pierwoszyno
11:00 ul. Wiązowa - Mosty
11:20 ul. Ogrodowa (przy sklepie) - Mosty
11:40 ul. Szkolna 16 (przy szkole) - Mosty
12:00 ul. Szkolna 25 (przy sklepie) - Mechelinki
12:20 ul. Helska - Rewa
12:40 ul. Morska / Sieciowa - Rewa
13:00 ul. Morska / Słoneczna
13:40–14:00 Kazimierz (przy sklepie)
2.

System pojemnikowy:
a) pojemniki na zużyte baterie umieszczone w szkołach (dostępne wyłącznie dla dzieci, młodzieży i ich rodziców): Szkoła Podstawowa
w Pogórzu przy ul. Szkolnej 9, Szkoła Podstawowa w Dębogórzu przy ul. Pomorskiej 30, Zespół Szkół w Mostach przy ul. Szkolnej
16 oraz w Urzędzie Gminy przy ul. Żeromskiego 69,
b) pojemniki na przeterminowane lekarstwa:
- usytuowane w Kosakowie w aptece „Panaceum” przy ul. Chrzanowskiego 8 i w Przychodni przy ul. Żeromskiego 51 oraz w
Pogórzu w aptekach „Melissa” przy ul. Zamojskiego 10 i „Remedium” przy ul. Abrahama 7.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.kzg.pl. Znajdziecie tam Państwo m.in. wiele wiadomości na temat
prowadzonych zbiórek odpadów na terenie Kosakowa, a także aktualne informacje dotyczące gospodarowania odpadami.

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. 058-624-66-11,
e-mail: dgo@kzg.pl, strona: www.kzg.pl
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POROZUMIENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH
Wójt Gminy informuje, że podpisał porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne – to prace
wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Prace społecznie użyteczne
mogą odbywać się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Zgłoszono gminny plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych zgodnie z
poniższym zestawieniem:
Ogółem liczba kierowanych osób bezrobotnych
20 osób / m-c
Rodzaj prac:
Prace społecznie użyteczne wykonywane na rzecz społeczności lokalnej inicjowane i organizowane przez Sołtysów (Rady Sołeckie) Gminy
Kosakowo (10 sołectw).
Podmioty w których organizowane są prace społecznie użyteczne:
Sołectwo : Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór
Miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych:
Drogi gminne i powiatowe, boiska i place zabaw sołeckie, świetlice gminne, parkingi i place gminne, plaże i promenady, przystanki i wiaty
przystankowe.
Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych : 6 złotych za godzinę.
Uwaga : Gmina przewiduje inną wysokość świadczenia pieniężnego w przypadku decyzji Sołtysa (Rady Sołeckiej) o przeznaczeniu na ten cel
ściśle określonej kwoty z tzw. Rezerwy sołeckiej w budżecie 2006 r.
Osoby, skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej będą otrzymywać świadczenie pieniężne.
Osoba wykonująca prace społecznie użytecznie zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac. Jest zobowiązana do
wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminę (Sołtysa) oraz do przestrzegania ustalonego w
miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.
Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne,
wypadkowe ani zdrowotne przez gminę.
Lista osób bezrobotnych jest przygotowywana we współpracy z kierownikiem tut. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Osoby (mieszkańcy gminy) chcące skorzystać z tej formy aktywizacji zawodowej prosimy o kontakt z Sołtysem danej miejscowości lub z
kierownikiem GOPS.

KALENDARZ IMPREZ
CZERWIEC
10.06

20.06
23-24.06
24.06
czerwieclipiec

Koncert dla rodziców „Dzieci Rodzicom”
Święto Szkoły
w Pogórzu
Święto rodzinne
w Dębogórzu
Karta motorowerowa – Turniej
Letnia Olimpiada
Szkół Podstawowych
Sobótki
V Przegląd
Pieśni o Morzu
Turniej sołecki
tenisa stołowego

SP Mosty

Teren szkoły

SP Pogórze

Teren szkoły

SP Dębogórze

Teren szkoły

Gimnazjum Mosty
Szkoły
UG Kosakowo
Sołectwa
ZK-P o/Dębogórze
ZK-P o/Dębogórze
Stowarzyszenie Chór „Morzanie”

Teren szkoły
Boisko
w Dębogórzu

Sołectwo Pierwoszyno

plener
Dom Kaszubski
Boisko
w Pierwoszynie

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

Dnia 17.04.2006r. – Antoni Miszewski z Dębogórza, żył 66 lat
Dnia 08.05.2006r – Ludwik Rzeppa z Dębogórza, żył lat 42

„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 2300 egz.
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