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GMINA KOSAKOWO w latach 2002-2006 
PODSUMOWANIE KADENCJI 

 

Rada Gminy Kosakowo 
 

Brzozowska Alicja  Klimczyk Wojciech  Olszewski Jerzy 
Bober Ireneusz  Kluga Teresa   Piotrowska Mirosława 
Gloza Beata   Kostyła Tadeusz  Raducha Sylwester 
Kaszuba Małgorzata  Kurowski Andrzej  śp. Śliwiński Jan 
Kądziela Marek  Miklaszewicz Adam  Trybułowski Mieczysław 

 
Pierwsza sesja Rady Gminy Kosakowo odbyła się w dniu 18 listopada 2002r.  
Wybrano wówczas przewodniczącego Rady, którym został Adam Miklaszewicz; wiceprzewodniczącym Rady został Ireneusz Bober. 
Pełnili te funkcje przez całą kadencję. 
 
Powołano organy wewnętrzne Rady: 
 - Komisję rewizyjną w składzie:  
    Mieczysław Trybułowski,śp. Jan Śliwiński i Andrzej Kurowski. 
 - Komisję oświaty, kultury i zdrowia z przewodniczącym Wojciechem Klimczykiem. 
 - Komisję budŜetowo – gospodarczą z przewodniczącą Alicją Brzozowską. 
 - Komisję turystyki, rekreacji i sportu z przewodniczącym Jerzym Olszewskim. 
 - Komisję samorządu terytorialnego z przewodniczącym śp.Janem Śliwińskim. 
 - Komisję ekologii i rolnictwa z przewodniczącym Sylwestrem Raduchą. 
 - Komisję integracji europejskiej z przewodniczącym Markiem Kądzielą (działała do 2.12.2003r.) 
 
Rada Gminy Kosakowo odbyła 48 sesji, na których podjęła 455 uchwał. Większość z nich dotyczyła gospodarki nieruchomościami 
(sprzedaŜy, zamiany, nabycia, dzierŜawy itp.), miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, budŜetu, podatków. 
W wykonaniu podjętych uchwał w imieniu gminy zawarto m.in. porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego, Powiatem 
Puckim, Miastem Gdynia i Rumia. 
 
Uchwalono: 
Gminny Program Ochrony Środowiska, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminie, zaopiniowano granicę pasa 
technicznego i uzgodniono przebieg granic pasa ochronnego od strony lądu - na terenie gminy, wyraŜono opinię w sprawie programu 
NATURA 2000 dla obszaru Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego, zaopiniowano plan ochrony rezerwatu „Mechelińskie Łąki”, 
wdroŜono lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów kierunków dziennych szkół wyŜszych oraz 
udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.  
 
Ponadto: 
uchwalono Plan Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2002-2006, zatwierdzono plany rozwoju m. Dębogórze i m. Pogórze oraz plan 
odnowy sołectwa Mechelinki, podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, 
uchwalono nowe statuty sołectw oraz zaktualizowaną Strategię rozwoju gospodarczego powiatu puckiego.  
Z pominięciem uchwał dot. organizacji prac Rady Gminy, inicjatywa uchwałodawcza naleŜała do Wójta Gminy Jerzego Włudzika.  
Gmina dąŜy do jak najszybszego uregulowania stanu zagospodarowania przestrzennego. Dla 991,17 ha terenu Rada Gminy uchwaliła 
plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, w tym dla miejscowości: Pogórze (235 ha), Mosty (142 ha), Kosakowo (79,25 ha), 
Dębogórze ( 142,4 ha), Kazimierz (95,1 ha), Dębogórze Wybudowanie ( 138 ha), Rewa (152 ha). 
 
W trakcie opracowywania (zaawansowane prace nad planami) są plany dla wsi Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty – Południe, 
Mechelinki – część klifowa  oraz kilka mniejszych, ogółem dla 707,2 hektarów gruntów. 
Trwaj ą prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie rozwiązań 
komunikacyjnych. 
 

 

   

 

        
 

                                 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO 
 Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór 
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Rozpoczęte są prace planistyczne dla odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta /trasa „drogi czerwonej”– tranzytowej/. 
 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są wielkim ułatwieniem w procesie inwestycyjnym, gdyŜ umoŜliwiają uzyskanie 
pozwolenia na budowę bez wcześniejszego określania warunków zabudowy, co znacznie upraszcza i skraca procedurę inwestycyjną, 
dlatego teŜ zaleŜy nam na jak najszybszym uregulowaniu tego stanu. 
 
Ostatnia robocza sesja Rady Gminy Kosakowo upływającej kadencji odbyła się 19 października br. 
 

BUDśET GMINY KOSAKOWO 
 

DOCHODY W LATACH 2002 - 2006 
 
 rok               dochody              %                   dochody                         %                    dotacje                             

                          ogółem własne                             na zadania  adm. rządowej              
 
2002         15 681 129          95,9           10 552 011        94,9               712 629 
2003         19 913 292        102,1           11 129 340         103,9               612 776  
2004         19 443 003        100,2           11 437 539          99,9             1 069 682           
2005         21 810 564        100,3  12 907 903          99,7             1 580 053 
2006.........24 303 796 – planowane 
 
  dochód   na 1 mieszkańca  gminy -  2006r.        2 997,14 
 

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały 
w latach 1998 - 2006 w Gminie Kosakowo
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WYDATKI  W LATACH 2003 - 2006 

rok               ogółem               %          inwestycje  %  oświata   w tym ;   

                                                                                                     subwencja 

2003         19 279 961      96,5            6 646 286       34,5           4 977 763          2 932 087 
  dopłata gminy   2 045 676  tj.10,6% 
2004         19 811 235      92,4            7 256 327       36,6           5 186 793           3 083 846 
    dopłata gminy   2 102 947  tj.10,6% 
200           22 011 300      95,3          7 450 092       33,8     5 476 818          3 383 933 
                                                                                                        dopłata gminy   2 092 885  tj.9,5% 
2006 /plan/       25 249 852                7 906 760       31,3             6 092 381          3 761 935 
                                                                                                          dopłata gminy   2 330 446  tj.9,3%    
 
W tej kadencji nie zaciągano Ŝadnych kredytów i poŜyczek do budŜetu gminy. Spłacono ponad 2 mln. zł 
zadłuŜenia z wcześniejszych lat. 
 



 3 

Stan zadłuŜenia na   31.12.2002 
1 444 445   WFOŚ 
6 050 000    NFOŚ 
_______________________ 
7 494 445 tj. 47,8 %  w stosunku do dochodów 
 
Stan zadłuŜenia na   31.12.2006  
5 132 000    NFOŚ 
_______________________ 
5 132 000                       tj. 21,1 %  w stosunku do planowanych dochodów na 2006  ( 24 303 796) 

 

Wydatki budŜetowe za 4 lata (2003 - 2006)
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INWESTYCJE 
STRATEGIA WŁADZ GMINY KOSAKOWO w zakresie realizacj i inwestycji własnych była zgodna z Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym, Planem Rozwoju Lokalnego i Strategią Powiatu Puckiego. 
Priorytety to: 
    -  poprawa ekologicznych warunków Ŝycia mieszkańców /budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja hydroforni i sieci 
wodociągowej/ 
    - rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej /budowa i remonty dróg lokalnych oraz oświetlenia  ulicznego/ 
    - wspieranie rozwoju turystyki, w tym stwarzanie sprzyjających warunków dla inwestorów 
    - promocja zdrowia i rozwój kultury fizycznej /rozwój bazy sportowej – boiska przyszkolne i sołeckie, place 
      zabaw/. 
 
W ramach wspierania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych przeznaczono w budŜecie gminy roku 2005 - 130.000zł., a roku 2006- 
250.000zł. Udział gminy w poszczególnych rodzajach inwestycji, wykonywanych w tym trybie wynosił od 50-75% kosztu budowy. 
Decyzje o pilnych dla mieszkańców danej wsi inwestycjach i zadaniach podejmowane były wspólnie w oparciu o konsultacje z 
mieszkańcami, na naradach z sołtysami i spotkaniach organizowanych w Urzędzie Gminy. 
W czasie projektowania budŜetu gminy na dany rok, odbywały się corocznie Zebrania Wiejskie z udziałem Wójta Gminy. 
Uchwalane budŜety - były proinwestycyjne /corocznie ponad 1/3 dochodów budŜetowych przeznaczano na inwestycje, w tym 
czyniono starania o środki pozabudŜetowe, których w tej kadencji pozyskano ponad 9.000.000 zł/ 
 

OGÓŁEM W CIĄGU OSTATNICH 4 LAT PRZEZNACZONO NA INWESTYCJE GMINNE 28,4 mln zł. 
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Świetlica w Kosakowie 

 

 Po remoncie drogi wojewódzkiej z 
Pierwoszyna w kierunku Rumi 

 
Co zrobiono między innymi..... 

 
Kosakowo: kanalizacja wsi, remont pomieszczeń dla nowej siedziby Biblioteki 
Publicznej Gminy, budowa ulicy Narcyzowej, kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. 
Skalniakowej, opracowanie studium wykonalności dla inwestycji „Budowa 
Gimnazjum w Kosakowie”, oświetlenie ronda na Złotych Piaskach, ogrodzenie 
terenu lotniska /w trakcie/, budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej, 
wykonanie oświetlenia w ul. Azaliowej i Nagietkowej /w realizacji/, wykonanie plac 
zabaw z regulacją stawu, utwardzenie płytami nawierzchni ulic Goździkowej, 
Makowej, Hiacyntowej, Konwaliowej, Tulipanowej, Kalinowej, Liliowej, 
Gerberowej, utwardzenie tłuczniem nawierzchni ul. Chabrowej, wykonanie ronda w 
Złotych Piaskach, wykonanie nawierzchni z kostki ul. Fiołkowej, Nad Stawem, 
parkingu przy Urzędzie Gminy i Ośrodku Zdrowia, wykonanie nowych chodników 
wzdłuŜ ul. Chrzanowskiego, śeromskiego, dojścia do pomników i kwater Ŝołnierzy 
września przy cmentarzu. Jeszcze w tym roku - modernizacja hydroforni w 
Kosakowie. W trakcie realizacji jest zabudowa nadwozia samochodu ratowniczo-gaśniczego 
OSP na podwoziu Star. 
 
Pierwoszyno: rozbudowa oświetlenia w tym: montaŜ linii kablowej i latarni na ul. 
Wiśniowej, Bananowej i Śliwkowej, oświetlenie ul. Morelowej, instalacja punktów 
oświetlenia w ul. Truskawkowej, budowa oświetlenia w ul. Daktylowej, 
Diamentowej i Szmaragdowej, budowa chodnika na trasie z Pierwoszyna do 
Mostów oraz wzdłuŜ ul. Kaszubskiej, opracowanie wielobranŜowego projektu 
budowlano – wykonawczego Domu Kultury, budowa sieci wodociągowej przy ul. 
Renklodowej, budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej oraz przebudowa skarpy i 
zatoki z kostki betonowej przy kościele /w trakcie realizacji/, wykonanie z kostki 
parkingu przy boisku, chodnika do Kościoła, placu zabaw, zatoki autobusowej z 
wiatą przy Kościele, utwardzenie tłuczniem nawierzchni ul. Kwiatowej i 
Gruszkowej, utwardzenie płytami nawierzchni części ulicy Wiśniowej i części ul. 
Szmaragdowej, wykonanie kanalizacji deszczowej ulic Morelowej i Ogrodników, 
połoŜenie nawierzchni chodnika wzdłuŜ ul. Gdyńskiej od ul. Śliwkowej do 
Wiśniowej, wykonanie chodnika wzdłuŜ ul. Gdyńskiej od ul. Wiśniowej do Jabłoniowej. W tym 
roku jeszcze – urządzenie placu budowy Domu Kultury w Pierwoszynie. 
Inwestycje drogowe będą realizowane po wybudowaniu kanalizacji. 
 
Pogórze: montaŜ linii kablowej i latarni oświetleniowych na ul. Modrzejewskiej, 
skrzyŜowania z ul. Wiejską, oświetlenie Prusa i Kasprowicza /po 1 pkt/, roboty 
budowlane II etap nadbudowy budynku szkoły, opracowanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej – adaptacja budynku na cele mieszkaniowe /domy 
specjalne/, budowa wielofunkcyjnego boiska wiejskiego /w trakcie realizacji II 
etap/, wykonanie fragmentu chodnika w ul. Szkolnej, wykonanie robót 
montaŜowych wraz z dostawą urządzeń na plac zabaw, wykonanie dwóch słupów 
i siatki zabezpieczającej wraz z osprzętem na boisku przyszkolnym, utwardzenie 
tłuczniem nawierzchni ulic Puławskiego, Reymonta Abrahama, Tuwima, 
wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej wzdłuŜ ul. Czernickiego (przedłuŜenie 
ul. Wiejskiej), rozbudowa oświetlenia, ogrodzenie placu zabaw /w realizacji/ 
Inwestycje drogowe będą realizowane po wybudowaniu kanalizacji. 
 
Mechelinki: budowa kanalizacji cz. wsi, wykonanie robót budowlanych elewacji i 
zadaszenia zespołu kontenerów socjalnych (świetlica) - załatwienie darowizny, transport i montaŜ kontenerów świetlicy, opracowanie 
koncepcji programowo – przestrzennej na zagospodarowanie przystani rybackiej, wykonanie robót montaŜowych wraz z dostawą 
urządzeń na plac zabaw, zagospodarowanie terenu nadmorskiego -budowa zejścia z klifu /w trakcie realizacji/, rozbudowa oświetlenia w 
ul. Falistej, placu zabaw w ul. Nadmorskiej, przygotowanie terenu boisko sportowe, ogrodzenie placu zabaw. 
Inwestycje drogowe będą realizowane po wybudowaniu kanalizacji. 

Pomost i falochron  
w Mechelinkach 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórzu 

Świetlica i plac zabaw w Mechelinkach 



 5 

 

 
 

Kazimierz: adaptacja poddasza budynku przedszkola na świetlicę wiejską, wykonanie antresoli na klatce schodowej budynku 
przedszkola, urządzenie i ogrodzenie placu zabaw, prace elewacyjne na budynku przedszkola, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulic: 
ul. Styczniowa i ul. Marcowa, budowa deptaku przy placu zabaw od ul. Majowej do ul. Styczniowej. 
Inwestycje drogowe będą realizowane po wybudowaniu kanalizacji 

 
Dębogórze Wybudowanie: utwardzenie ul. Krótkiej na odc. 90mb płytami YOMB, urządzenie placu zabaw, opracowanie dokumentacji 
projektowej remontu budynku mieszkalnego z częścią przeznaczoną na urządzenie świetlicy, łatanie dziur w nawierzchni asfaltu ul. 
Długiej i Dębogórskiej oraz drodze E.C, adaptacja pomieszczeń na świetlicę sołecką /w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych/. 
Jeszcze w tym roku - oświetlenie wiaty przystanku na pętli przy ul. Długiej. 

 
Rewa: kanalizacja, wykonanie instalacji gazowej w budynku przedszkola i roboty budowlano montaŜowe przy remoncie budynku, 
wykonanie i montaŜ KrzyŜa Morskiego, dokumentacja budowy oświetlenia ul. Rybackiej, Masztowej i Sztormowej, wykonanie robót 
budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego Ogólnopolska Aleja ZasłuŜonych Ludzi Morza /w tym 100.000 zł z kontraktu 
wojewódzkiego/, instalacja punktów oświetlenia w ul. Wiklinowej i Wioślarskiej, budowa  Punktu Informacji Turystycznej i pomostu 
cumowniczego, poszerzenie parkingu przy ul. Morskiej, wykonanie z kostki nawierzchni ulic Koralowej , Wodnej, Bałtyckiej, 
Słonecznej, Bursztynowej, Rybackiej, Masztowej, Sztormowej, PlaŜowej, części ulicy Morskiej, parkingu przy „Rewiance” – 
odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji, utwardzenie płytami ulic Wczasowej i śeglarskiej, wykonanie z kostki wejścia na 
plaŜę oraz parkingu przy przystani (pomost) oraz zatoki autobusowej przy punkcie informacji turystycznej z chodnikiem, utwardzenie 
tłuczniem ul. Kujawskiej, Wałowej i wykonanie ścieŜki rowerowej od ul. Wałowej przez teren EC do Osłonina.”, rozbudowa 
oświetlenia, uruchomienie dwóch kąpielisk strzeŜonych. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mosty: kanalizacja, przebudowa przyłącza kanalizacji do pomieszczeń piwnicznych stołówki przy szkole Podstawowej, montaŜ linii 
kablowej i latarni oświetlenia ul. Leśna, Wiązowa, dostawa i montaŜ Stacji Uzdatniania Wody Pitnej w hydroforni Mosty II, oświetlenie 
chodnika w Aleji Lipowej, budowa chodnika jednostronnego wzdłuŜ ul. Jesionowej, instalacja 2 punktów oświetlenia ulicznego na ul. 
Złote Piaski, budowa ul. Leśnej – I etap, rozbudowa oświetlenia w ul. Leśnej, kanalizacja ul. Lipowa do działki 1231/3, fragment 
chodnika w ul. Szkolnej, roboty montaŜowe wraz z dostawą urządzeń na plac zabaw, modernizacja ul. Ogrodowej, wykonanie chodnika 
z kostki w ul. Lipowej i wzdłuŜ ul. Gdyńskiej do Pierwoszyna, utwardzenie z kostki nawierzchni placu przy szkole w Mostach i terenu 
przy pomniku, wykonanie z kostki ul. Ogrodowej i Leśnej z wjazdami w ulice boczne, utwardzenie tłuczniem nawierzchni ul. Sadowej, 
Cyprysowej i Hebanowej, utwardzenie dalszego odcinka ul. Ogrodowej do ul. Brzozowej, utwardzenie płytami nawierzchni ul. 
Modrzewiowej, wykonanie przepustu w ul. Olchowej, ogrodzenie placu zabaw. Jeszcze w tym roku: wymiana okien w Szkole 
Podstawowej oraz urządzenie placów zabaw: ulica Kasztanowa i Szkolna, budowa kanalizacji wraz z przepompownią ścieków na ul. 
Łąkowej, budowa kanalizacji w ul. Lipowej. 
 
 
Suchy Dwór: remont ul. M. Dąbrowskiej, montaŜ latarni przy ul. Reja, budowa ul. M. Dąbrowskiej – I etap, urządzenie placu zabaw, 
wykonanie warstwy ścieralnej w ul. M. Dąbrowskiej, połoŜenia dywanika asfaltowego  - ul. Kruczkowskiego, Leśmiana, Staffa, budowa 
oświetlenia ulicznego w ul. Makuszyńskiego, oświetlenie kapliczki przy ul. Kochanowskiego, budowa oświetlenia w ul. Borchardta, 
Kruczkowskiego, Dąbrowskiej-Ietap, 
Fredry, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry, rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Dąbrowskiej Etap I, budowa dalszego 
ciągu chodnika przy ul. Kochanowskiego, montaŜ oświetlenia na boisku do koszykówki, opracowanie projektu i budowa sieci 
wodociągowej przy ul. Januszewskiej, wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic M. Dąbrowskiej, wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. 
Kruczkowskiego, Leśmiana, Staffa i części Borchardta, wykonanie boiska do koszykówki z kostki betonowej, wykonanie dwóch studni 
wierconych na 10m dla odwadniania ulic. Jeszcze w tym roku w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych: oświetlenie ul. Bahdaja od 
Januszewskiej do Jastruna, ul. Kruczkowskiego od Borchardta do Dąbrowskiej, wnęki ul. Gałczyńskiego. 

 
 

 pomost w Rewie Punkt Informacji Turystycznej odnowiona ulica Morska w Rewie 
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Dębogórze: odwodnienie ul. Owocowej, naprawa ogrodzenia boiska szkolnego, 
roboty brukarskie wzdłuŜ ul. Pomorskiej, remont pomieszczeń w Domu 
Kaszubskim, modernizacja stacji uzdatniania wody pitnej w hydroforni 
„Dębogórze”, roboty budowlano-remontowe w SP wydzielenie pomieszczenia na 
szatnię, roboty instalacji elektrycznej przy wyposaŜeniu pracowni komputerowej; 
oświetlenie, makroniwelacja i odwodnienie terenu pod budowę boiska, wykonanie 
prac geologicznych rekonstrukcji studni nr 1 na terenie ujęcia w Dębogórzu, 
Szkoła Podstawowa - wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych hallu i 
antresoli, zabudowa rur centralnego ogrzewania budynku, przygotowanie terenu 
pod budowę boiska oraz odwodnienie terenu, wykonanie nawierzchni trawiastej 
boiska, ogrodzenie i urządzenie placu zabaw, remont świetlicy sołeckiej, 
zagospodarowanie terenu stawu, wykonanie bieŜni i wyposaŜenie boiska przy SP, 
budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od ul. Owocowej, uzupełnienie 
oświetlenia ul. Owocowej na odcinku od ul Rzepakowej, dostawa i montaŜ 
zestawu pompowego do studni 1A, zestaw na plac zabaw, rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej przy SP, wykonanie wzmocnienia 
fundamentu w SP, modernizacja ul Oliwkowej i wykonanie kanalizacji deszczowej, ułoŜenie nawierzchni tartanowej na boisku do 
koszykówki przy SP w Dębogórzu  /w trakcie realizacji/, montaŜ oświetlenia w ul. Grzybowej, utwardzenie z kostki nawierzchni ul. 
Jagodowej, Oliwkowej, wykonanie chodnika z kostki wzdłuŜ ul. Pomorskiej, wykonanie zatoki autobusowej ul. Miętowej, utwardzenie 
tłuczniem ul. Miętowej, Okopowej, utwardzenie płytami nawierzchni ul. Cytrynowej, Słonecznikowej, Grzybowej, Roślinnej, części ul. 
Rydzowej, okrawęŜnikowanie ul. Rzepakowej. 
 
Inwestycje drogowe realizowane są w oparciu o Harmonogram budowy i modernizacji dróg na lata 2006-2014, dostępny na stronie 
internetowej gminy  www.kosakowo.pl . Na bieŜąco wykonywane są pilne remonty. 
 
Urząd Gminy: nadbudowa budynku, remont parteru oraz I piętra budynku, zakup cyfrowej centrali abonenckiej, samochodu dla 
przewoŜenia osób niepełnosprawnych i samochodu Łada dla StraŜy Gminnej.  
 
 
URZĄD GMINY  
Od początku urzędowania, 
dąŜeniem Wójta Jerzego Włudzika 
było zapewnienie takich warunków 
pracy i przyjmowania interesantów 
w Urzędzie Gminy, by sprostać 
potrzebom i oczekiwaniom 
naszych klientów, a urząd był 
wizytówką gminy. 
Urząd, jako jeden z niewielu, 
spełnia wymagania jakościowe i 
jest pozytywnie oceniany przez 
niezaleŜne instytucje, m.in. posiada 
certyfikaty ISO 9001:2000 oraz 
„Gmina Fair Play”.  
Naszą misją jest świadczenie usług na coraz wyŜszym poziomie, a hasłem „ Urząd przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców i 
turystów”.  
Głównym zaś celem naszych działań jest stałe usprawnianie obsługi klientów oraz procesów, a realizowana przez Wójta polityka 
zobowiązuje cały personel urzędu do zaangaŜowania w sprawy jakości. Sygnały od mieszkańców są brane pod uwagę w doskonaleniu 
naszej pracy.  
W tej kadencji samorządu bardzo się staraliśmy poprawić wizerunek Urzędu i jego otoczenia. 
Urząd Gminy był kontrolowany 14 razy, w tym przez NajwyŜszą Izbę Kontroli i Regionalną Izbę Obrachunkową. Przeprowadzone 
kontrole nie wniosły znaczących uwag do pracy i funkcjonowania Urzędu. 
Nasi mieszkańcy, absolwenci szkół średnich i wyŜszych mają moŜliwość odbycia w Urzędzie Gminy praktyk uczniowskich i 
studenckich oraz staŜu lub przygotowania zawodowego za skierowaniem z urzędów pracy. Nie odmówiliśmy takiej moŜliwości nikomu. 
Organizujemy prace interwencyjne. 
 

GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 
W wyniku nowych geodezyjnych podziałów gruntów do zasobu mienia komunalnego przejęto łącznie 7,7570 ha. 
Łącznie geodezyjnemu podziałowi uległo 20,4387 ha gruntów gminnych, które przeznaczone zostały do sprzedaŜy w trybie 
przetargowym lub bezprzetargowym, do zamian z osobami prywatnymi, bądź teŜ z przeznaczeniem na urządzenie infrastruktury 
technicznej, słuŜącej realizacji zadań własnych Gminy. 
Za przejętą do zasobu mienia komunalnego powierzchnię dróg – 9,4060 ha wypłacono odszkodowania w wysokości 396.157,80 zł /w 
zdecydowanej większości były to nie uregulowane wcześniej zobowiązania gminy/. Na 100% zaległych i nieuregulowanych dotąd 
zobowiązań Gminy związanych z odszkodowaniami za drogi – 90% zostało juŜ usankcjonowanych. 

Urząd Gminy dawniej... 
Urząd Gminy dzisiaj... 

Plac budowy boiska przy SP w Dębogórzu 
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Łącznie skomunalizowano 18,48 ha gruntów Skarbu Państwa, a obecnie trwają prace komisji inwentaryzacyjnej mające na celu 
dodatkowe pozyskanie mienia. 
Łącznie za przejęte 77,5970 ha Gmina Kosakowo zapłaciła 56.816,50 zł. Przejęte nieruchomości przeznaczone zostaną na rozwój 
infrastrukturalny Gminy Kosakowo, w tym takŜe realizację zadań własnych. 
W trybie zamiany Gmina zbyła 0,4818 ha gruntów natomiast do zasobu mienia nabyła około 1,40 ha 
Łącznie do dnia sporządzenia wykazu przy powierzchni 5,9724 ha uzyskano dochód ze sprzedaŜy mienia, bądź jego oddania w 
uŜytkowanie wieczyste w wysokości 4.517.425,54 zł.  Dochód z rent planistycznych wyniósł 383.166,00 zł. 
 

OŚWIATA  
Celem wyrównywania szans edukacyjnych, umoŜliwiono dzieciom powyŜej 3 roku 
Ŝycia bezpłatne uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych. W tym celu m.in. 
zmodernizowano przedszkole w Kazimierzu i zakończono remont budynku 
przedszkola w Rewie oraz zmodernizowano tam ogrzewanie na gazowe. 
Komputery i internet - to dziś codzienność w naszych szkołach. KaŜda wyposaŜona 
jest w te urządzenia. Obecnie trwają starania, aby kaŜda szkoła, podobnie jak SP w 
Pogórzu i Gimnazjum w Mostach dysponowała salą multimedialną do nauki języków, 
oraz sprzętem multimedialnym w bibliotekach. 
Nasze dzieci osiągają sukcesy dydaktyczne i kulturalno-sportowe na miarę tych, 
jakie dostępne są uczniom szkół miejskich. Wśród nich naleŜałoby wymienić III 
miejsce uczniów SP w Mostach w ogólnopolskim konkursie ekologicznym, a w 
tym roku wyró Ŝnienie uczniów SP w Pogórzu w międzynarodowym konkursie 
„Odyseja Umysłów” we Wrocławiu. 

Dzieci z kółka folklorystycznego przy SP w Dębogórzu zaznaczają swoją obecność na wielu imprezach regionalnych. Dzięki nim 
Gmina Kosakowo postrzegana jest jako „ mała ojczyzna o Ŝywych tradycjach kaszubskich”. 
Starsza młodzieŜ z Gimnazjum osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach o randze wojewódzkiej, m.in. zostaliśmy mistrzami w 
województwie w piłce halowej w 2004 roku i wicemistrzami w 2005. 
 
Myśl o nagradzaniu uzdolnionej młodzieŜy przyświecała jednej z pierwszych inicjatyw uchwałodawczych Rady Gminy. Dotyczyła ona 
utworzenia Gminnego Funduszu Stypendialnego, mającego stanowić nagrodę i zachętę do dalszej dobrej nauki. 
Ustanowiono równieŜ pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym.  
 Szczególną troską zostały otoczone dzieci  niepełnosprawne. W październiku 2004r., w trosce o prawo do Ŝycia bez barier osób 
niepełnosprawnych, zakupiono samochód Volkswagen Transporter – przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, 
celem realizacji przez nich obowiązku szkolnego. W SP w Mostach utworzono klasy integracyjne oraz zatrudniono w nich dodatkowo 
nauczycieli wspomagających, by stworzyć uczniom dysfunkcyjnym warunki nauczania dostosowane do ich moŜliwości rozwojowych. 
Obecnie trwają przygotowania do budowy nowego gimnazjum w Kosakowie. Inicjatywa ma m.in. na celu polepszenie uczniom 
warunków do nauki oraz zgodnie z sugestią Ministerstwa Edukacji Narodowej oddzielenie młodzieŜy starszej od ich młodszych 
kolegów i koleŜanek, uczniów szkoły podstawowej.  
Zawarliśmy porozumienie z Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, instytucją zarządzającą ogólnopolskim programem 
rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p.n. „Śpiewająca Polska”, którego celem jest m.in. rozwój 
muzykalności oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieŜy.  

 
 

KULTURA 
Po raz pierwszy w historii gminy nawiązano współpracę partnerską z gminami. 
Naszymi partnerami są: Krościenko n/Dunajcem, śerków k./Poznania oraz Dukszty w 
Rejonie Wileńskim /Litwa/, czego efektem jest wymiana kulturalna, wyjazdy naszych 
dzieci na kolonie oraz promocja gminy.  
Zwiększono ofertę kulturaln ą dla mieszkańców gminy oraz turystów poprzez 
realizację wielu imprez o charakterze kulturalno-rekracyjnym, a takŜe wprowadzono 
do stałego kalendarza imprez uroczystości: odsłonięcia tablic w Ogólnopolskiej Alei 
ZasłuŜonych Ludzi Morza w Rewie, „Dni Gminy Kosakowo”, Zaduszki Morskie w 
Rewie. Utworzono w szkołach gminnych sekcje: tańca, chóru i instrumentów 
muzycznych.  W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wspomagamy 
Chór „Morzanie ”. Oddawane są do uŜytku świetlice sołeckie. W Domu Kaszubskim 

w Dębogórzu organizowane są wystawy, koncerty, wieczory poetyckie, przeglądy pieśni. Wydajemy ksiąŜki pisarza kaszubskiego 
Augustyna Necla, patrona gminnej biblioteki oraz ksiąŜki o gminie Kosakowo. 
Aby zwiększyć dostępność mieszkańców do czytelnictwa, przeniesiono z Dębogórza do Kosakowa /do miejscowości tej jest łatwiejszy 
dojazd/ Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo.  Wzrost czytelnictwa jest zauwaŜalny, np. /wg stanu  na 30.06./ w 2003 r. wypoŜyczono 
2027 pozycji literatury pięknej, w 2006r. 2920. Wskaźnik wzrostu przeczytanych ksiąŜek przez dorosłych wynosi +96,9 %, a przez 
dzieci o +28,14%.   
Wkrótce Biblioteka powiększy się o czytelnię ze stanowiskami komputerowymi, co - mamy nadzieję - zachęci dzieci i młodzieŜ do 
częstszego odwiedzania tej instytucji kultury. 

 
 
 

Olimpiada letnia 
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PROMOCJA I TURYSTYKA 
 

Gmina zauwaŜana jest na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej: jako gmina wiejska znajdujemy się w czołówce wielu rankingów, m.in. 
w:  
a/ „Złotej Setce Samorządów” organizowanym przez dziennik „Rzeczypospolita”  – z tytułem mistrz zrównowaŜonego rozwoju,  
b/ rankingu inwestycyjnym samorządów organizowanym przez dwutygodnik „Wspólnota” - w tym roku pierwsze miejsce w 
województwie i piętnaste w Polsce,  
c/  HIT Pomorza Gospodarczo-Samorządowy 
d/ Gmina Manager -  najlepiej zarządzana gmina w woj. pomorskim  
e/ Gmina Fair Play - certyfikowana lokalizacja inwestycji 
 
Tworzymy warunki sprzyjające wzrostowi atrakcyjności turystycznej i 
inwestycyjnej: 
- bierzemy udział w targach turystycznych, przygotowaliśmy ofertę inwestycyjną 
gminy 
- załoŜyli śmy portal turystyczny na stronach internetowych gminy Kosakowo 
- realizujemy zadanie budowy ścieŜek rowerowych,  
- w turystycznej miejscowości Rewa oddano do uŜytku wiele koniecznych 
inwestycji. 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gospodarczego Ziemi Puckiej, przyjętą Uchwałą Nr 
XXXIX/131/2000 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 grudnia 2000r., w której załoŜono, Ŝe 
„wa Ŝnym obszarem planowania strategicznego powinien być rozwój infrastruktury technicznej”, który „będzie mieć wpływ na jakość 
Regionu jako miejsca wypoczynku turystycznego” wykonane w Rewie inwestycje mają zwiększyć i uatrakcyjnić naszą ofertę turystyczną 
- gminy „przyjaznej dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów”. 
 

SPORT 
 

Realizując hasło „w zdrowym ciele zdrowy duch” umoŜliwiono młodzieŜy 
szkolnej korzystanie z dodatkowych zajęć w ramach prowadzonych w szkołach 
sekcji sportowych (siatkówka chłopców i dziewcząt, koszykówka, 
lekkoatletyka chłopców i dziewcząt, kulturystyka), czego podsumowaniem było 
zorganizowanie trzech imprez sportowych: olimpiady letniej, zimowej i 
mistrzostw sportowych klas młodszych. Nasza młodzieŜ zajmuje wysokie 
lokaty w wielu turniejach i zawodach, równieŜ poza gminnych, o czym na 
bieŜąco informowaliśmy w biuletynach. 
Zorganizowano letnią szkółkę windsurfingu, prowadzącą bezpłatne kursy dla 
dzieci z gminy Kosakowo. 
W ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi organizowane są dla 
młodzieŜy turnieje i spartakiady. W sołectwie Suchy Dwór organizowane są 
corocznie zawody w streetballu.  
Organizowaliśmy międzynarodowe turnieje koszykówki chłopców EYBL. 
W kaŜdej miejscowości urządzamy boiska sportowe, w tym przy SP w 
Dębogórzu z nawierzchnią tartanową do koszykówki, a w Pogórzu w trakcie budowy jest wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne boisko 
/II etap budowy, w ramach pozyskanych częściowo środków pozabudŜetowych/.  
W sezonach jesienno-zimowych organizuje się systematycznie rozgrywki piłki no Ŝnej. 
Dla najmłodszych naszych mieszkańców urządzono we wszystkich wsiach place zabaw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laureaci Złotej Setki Gmin 
Wójt Gminy w towarzystwie 

Prezydentów Gdyni i Gdańska 
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WaŜniejsze wydarzenia w Gminie Kosakowo 
Rok 2003 
II  – szkoły w Pogórzu i Mostach oraz gimnazjum – otrzymały certyfikaty jakości edukacji 
IV- po raz pierwszy zostały wręczone stypendia dla najlepszych gimnazjalistów oraz studentów z Gminy 
Kosakowo 
V -Szkoła Podstawowa w Mostach zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „ W 
harmonii z przyrodą” 
VI- oddano do uŜytku świetlicę w Kazimierzu 
VI- Szkoła Podstawowa w Dębogórzu otrzymała sztandar i imię „Obrońców Kępy Oksywskiej” 
VII- w wyniku konkursu wygranego przez Hannę Drewek z Rewy, Rada Gminy zatwierdziła LOGO 
Gminy Kosakowo  
VII- podpisano umowę partnerską z Gminą Krościenko n. Dunajcem 
IX- odbyły się pierwsze, po długoletniej przerwie, doŜynki gminne z barwnymi korowodami 
XI- w 85 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odsłonięto w Kosakowie pomnik rodzimego działacza niepodległościowego – 
Józefa Klebby 
XII- rozstrzygnięto pierwszy Konkurs Szopek BoŜonarodzeniowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rok 2004 
IV- Homo Popularis Regionu Kaszuby dla Jerzego Włudzika w Plebiscycie Dziennika Bałtyckiego 
23.V- uroczysta sesja Rady Gminy z okazji inauguracji obchodów 780-lecia miejscowości: Dębogórze, Kosakowo, Mosty i 
Pierwoszyno. Z tej okazji wydano pamiątkowe medale oraz „Złotą Księgę Gminy Kosakowo” autorstwa Tadeusza Krzysztofa, 
mieszkańca Rewy 
VI- finał plebiscytu „Wójt Pomorza” ogłoszonego przez Dziennik Bałtycki. Jerzy Włudzik - na 9 miejscu wśród  
85 najpopularniejszych włodarzy Pomorza 
VII- uroczystość otwarcia Alei ZasłuŜonych Ludzi Morza w Rewie oraz poświęcenia KrzyŜa Morskiego przez Arcybiskupa Tadeusza 
Gocłowskiego. Nadano pierwsze tytuły ZasłuŜony Człowiek Morza 
VII- pierwszy wyjazd dzieci z naszych szkół na kolonie do Krościenka n/Dunajcem 
X - IV miejsce Gminy Kosakowo w rankingu inwestycyjnym samorządów w latach 2001-2003, organizowanym przez tygodnik ” 
Wspólnota”. 
XI- zakupiono samochód dla przewozu do szkół dzieci niepełnosprawnych, sfinansowany częściowo ze środków PFRON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rok 2005 
I -  pierwszy finał świątecznego konkursu na najładniej udekorowaną wioskę i posesję 
II  - gala w Teatrze Miniatura w Gdańsku z okazji jubileuszu XV-lecia telewizyjnego magazynu ‘’ Rodno Zemia”. W czasie gali odbyła 
się promocja płyty chóru „Morzanie”, a wójt Jerzy Włudzik wręczał pierwsze statuetki „ Złotego Kłosa”, przyznawane osobom i 
organizacjom, które sławią i promują Gminę Kosakowo. 
II-  Urząd Gminy w Kosakowie otrzymał certyfikat jakości normy europejskiej ISO 9001:2000.  
III - Jerzy Włudzik zostaje po raz drugi „Homo Popularis” w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego 

 

 

Medal z okazji 780-lecia wsi Gminy Kosakowo 
Nasze dzieci na koloniach  

w Krościenku 

 

 Nadanie imienia  
Szkole Podstawowej w Dębogórzu 

 
DoŜynki gminne 

 

 Odsłonięcie Pomnika Józefa Klebby 

 KrzyŜ Morski w Rewie 
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V- uroczystościami religijnymi, w smutku i Ŝałobie, poŜegnaliśmy na zawsze naszego Wielkiego 
Rodaka PapieŜa Jana Pawła II, który był z nami w najwaŜniejszych momentach naszej najnowszej 
historii i pozostawił nam naukę miłości i szacunku do drugiego człowieka 
V-  na 7-lecie StraŜy Gminnej zakupiliśmy samochód terenowy Łada Niva 
V- wyjazd do śerkowa 45 osobowej grupy uczniów zespołów regionalnego i teatralnego ze szkół 
podstawowych w  Dębogórzu i Mostach  
VII- Gospodarczo – Samorządowy HIT Pomorza dla gminy Kosakowo za „skuteczne kreowanie 
wizerunku gminy przyjaznej mieszańcom, gościnnej dla turystów i otwartej wobec interesantów” 
w konkursie organizowanym przez Agencję Promocyjną PUNKT S i Konwent Starostów 
województwa pomorskiego. 
VIII - IX Festyn Kaszubski w Rewie. Rozpoczął się paradą uczestników przez Rewę, a mszę 
świętą odprawił proboszcz nowej parafii w Rewie - ks. kanonik Stanisław Jarzembski 
X- certyfikat „Gmina Fair Play” dla Gminy Kosakowo, będący kolejnym zobowiązaniem tutejszej administracji do świadczenia usług 
na coraz wyŜszym poziomie i stosowania zasad etycznych 
XI- pierwsze „Zaduszki Morskie” na Alei ZasłuŜonych Ludzi Morza. U stóp KrzyŜa Morskiego wznieśli śmy do nieba 1500 światełek, 
symbolizujących dusze tych, „co odeszli na wieczną wachtę” 
XI- otwarcie świetlicy w Mechelinkach 

 
Rok 2006   
II – II miejsce uczniów Szkoły Podstawowej w Pogórzu w 15 edycji ogólnopolskiego 
programu „Odyseja umysłu” 
IV – Kosakowo najlepiej zarządzaną gminą wiejską w województwie pomorskim - I miejsce 
w rankingu „Gmina Manager 2006” organizatorami rankingu byli: Marszałek 
Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Gdański oraz Bałtycki Instytut Gmin/. 
IV- na 5-lecie Chóru „Morzanie” odbyły się I Spotkania Chóralne Pierwoszyno 2006 
V - nadanie Sztandaru Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kosakowie - w dniu jubileuszu 40. 
lecia działalności 
VII- Hit Pomorza 2006 – wyróŜnienie dla Gminy Kosakowo za racjonalny program rozwoju i skuteczne kreowanie warunków, 
podnoszących turystyczną i inwestycyjną atrakcyjność gminy 
VII - po raz pierwszy obchodziliśmy „ Dni Gminy Kosakowo”, wpisane do Statutu Gminy Kosakowo i stałego kalendarza imprez  
VII- mieliśmy niecodzienną okazję obejrzenia inscenizacji plenerowej pt. „Obrona Kępy Oksywskiej”. Widowisko oglądało ok. 8 
tysięcy widzów.  
IX – 100. rocznica urodzin mieszkanki Kosakowa, pani Marii Anastazji Schimmelpfenig  
IX – wyróŜnienie dla Ogólnopolskiej Alei ZasłuŜonych Ludzi Morza w Rewie w konkursie na najlepszą  przestrzeń publiczną 
województwa pomorskiego w 2006r. 
X – odnowienie certyfikatu „Gmina Fair Play”, kolejnego zobowiązania tutejszej administracji do stosowania zasad etycznych oraz 
coraz wyŜszego poziomu usług 
X – Gmina wiejska Kosakowo - pierwsza w województwie pomorskim i 15 w kraju w rankingu inwestycyjnym Gmin, organizowanym 
przez tygodnik Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nie da się tak wielu zadań zrobić samemu. Harmonijny rozwój Gminy Kosakowo i inwestycyjny „skok do 

przodu” nie byłby moŜliwy bez współpracy z wieloma środowiskami. 
Dziękuję Wysokiej Radzie Gminy Kosakowo, która popierała moje projekty uchwał, wypracowane najczęściej w 

zgodnej i budującej atmosferze podczas posiedzeń komisji i na sesjach. 
Podziękowania kieruję takŜe do księŜy proboszczów parafii w Kosakowie, Pierwoszynie i Rewie, sołtysów, rad 
sołeckich, dyrektorów szkół i nauczycieli, przedsiębiorców i rolników, słuŜb porządkowych i komunalnych, do 
mieszkańców gminy za ich wnioski, opinie, okazane zrozumienie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw. 

Słowa uznania naleŜą się takŜe pracownikom Urzędu Gminy, na czele z moim Zastępcą, Panią Sekretarz oraz 
Panią Skarbnik, za Ŝyczliwość w stosunku do interesantów oraz wypełnianie misji urzędu przyjaznego. 

 

Certyfikat ISO – europejskiej normy 
jakości dla Urzędu Gminy 
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