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Kaszubskie Regionalne Centrum
Edukacyjno-Sportowe w Kosakowie
6 stycznia br. w urzędzie gminy odby ła się narada, poświęcona
planowanej budowie Kaszubskiego Regionalnego Centrum
Edukacyjno-Sportow ego w Kosakow ie, gdzie mieścić się będzie
nowe gimnazjum gminne. Ze względu na regionalny charakter tego
obiektu wójt Jerzy Włudzik zorganizował spotkanie z animatorami
kultury kaszubskiej, w który m uczestniczy li m.in. z v ice Prezes
zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego p. Tomasz Fopke,
wy kładowcy Akademii Muzycznej w Gdańsku p. Witosława
Frankowska i p. Przemysław Stanisławski /dyry gent chóru
„Morzanie”/, jak również dyrektorzy , pedagodzy gminnych szkół. Spotkanie zaowocowało pomy słami i propozycjami
wdrożenia programu kaszubszczyzny w nowy m obiekcie. Ustalenia tego spotkania wójt zaprezentował 14 stycznia na
zjeździe Zrzeszenia Kaszubsko –Pomorskiego w Gdańsku.

Arcybiskup w urzędzie
12 stycznia br gościliśmy w naszy m urzędzie gminy Jego Ekscelencję Arcy biskupa
Metropolitę Gdańskiego Leszka Sławoja Głódzia, któremu towarzy szył Ksiądz
Wojciech Cichosz Dyrektor Liceum Katolickiego w Gdy ni. W czasie spotkania
obecny by ł również proboszcz parafii p.w. Św. Antoniego w Kosakowie ks.
Kanonik Jan Grzelak, v ice wójt Zdzisław Miszewski oraz Przewodniczący Rady
Gminy Adam
Miklaszewicz. Ksiądz
Arcy biskup zgodził się objąć patronatem
Festiwal
Piosenki
Żołnierskiej
w
Mechelinkach, przy mierzano się również
do wstępnych analiz i ustaleń dotyczących
możliwości utworzenia filii Gimnazjum
Katolickiego w Kaszubskim Regionalnym Centrum Edukacyjno-Sportowy m w
Kosakowie.
Dziękujemy za gościnę i czujemy się w yróżnieni, gdyż – jak mów ił Jego
Ekscelencja – jest to, po objęciu przez niego funkcji metropolity, pierwsza
w izyta u wójta gminy.

Lotnisko Gdynia – Kosakowo
Informujemy, Ŝe Rozporządzeniem z dnia 24 grudnia 2008r. Rada Ministrów zakwalifikowała Lotnisko Gdynia –
Kosakowo do lotnisk wojskowych częściowo lub czasowo niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane do realizacji ich zadań, co oznacza moŜliwość korzystania z
nieruchomości na uŜytek lotnictwa cywilnego. W wykazie tym znalazło się siedem lotnisk: Bydgoszcz-Szwederowo,
Kraków-Balice, Wrocław-Strachowice, Radom-Sadków, Sochaczew-Bielice, Gdynia-Kosakowo i Darłowo.
W jednym z najbliŜszych naszych biuletynów zamieścimy wkładkę informacyjną nt. lotniska Gdynia-Kosakowo, a wewnątrz tego
Biuletynu publikujemy fragment w/w rozporządzenia dot. lotniska Gdynia – Kosakowo, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Nr 3, poz. 12 z
dn. 12.01.2009r.

BudŜet Gminy na 2009r.
Uprzejmie informujemy, Ŝe Rada Gminy Kosakowo Uchwałą Nr XXVIII/124/2008 na sesji w dniu 19 grudnia
2008r. przyjęła BudŜet Gminy na rok 2009. Zaplanowano w nim ok. 18 mln zł na inwestycje gminne, co
stanowi prawie 42% wszystkich wydatków budŜetowych.
szczegóły wewnątrz biuletynu

SPRAWOZDANIE
Z PRAC WÓJ TA GMINY KOSAKOWO
w okresie od 27.11. do 19.12.2008r.
I.
S PRAWY ORGANIZACYJN E
1. Zarządzeniem Nr 96/2008 ustaliłem organizację stałego dyŜuru w Gminie Kosakowo na czas zagroŜenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
2. Zarządzeniem Nr 98/2008 ustaliłem w Urzędzie Gminy dni wolne w roku 2009 w zamian za dni świąteczne w soboty. Urząd będzie niecz ynny w dniu 12
czerwca i 24 grudnia.
3. Zarządzeniem Nr 99/2008 ustaliłem zasady korzystania z mienia gminnego przekazanego do dyspozycji sołectw. Zarządzenie wejdzie w Ŝycie z mocą od
1.01.2009r.
II. GOS PODARKA NIERUCHOMOŚ CIAMI
1. Podpisanie w dniu 12 grudnia 2008 roku w Kancelarii Notarialnej Jacka Warońskiego w Gdyni sześciu
aktów notarialnych obejmujących:
a) sprzedaŜ 7 działek gminnych w Kosakowie w trybie rokowań, które odbyły się w dniu 21 października 2008 roku
1. dz.nr 1/29 o pow. 1293 m2 za cenę brutto 239.205,00 zł
2. dz.nr 1/22 o pow.819 m2 za cenę brutto 162.981,00 zł
3. dz.nr 1/32 i 1/33 o łącznej pow.1672 m2 za łączną cenę brutto 425.524,00 zł
4. dz.nr 1/23 i 1/31 o łącznej pow.1666 m2 za łączną cenę brutto 356.087,00 zł
5. dz.nr 1/21 o pow. 877 m2 za cenę brutto 166.630,00 zł
b) zamiana gruntów obejmujących działkę nr 1107/1 obręb Kazimierz stanowiącą własność Gminy Kosakowo na działkę nr 1103/3 obręb Kazimierz
stanowiącą własność osoby fizycznej na urządzenie drogi dojazdowej do placu zabaw w Kazimierzu.
2.Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości: działki nr 112/1,112/3 i 155/36 o łącznej
pow. 2,1436 ha obręb Dębogórze w kwocie 163.079,00 zł.
3. Ustalenie renty planistycznej dla nieruchomości objętej zmianą do planu zagospodarowania: działka nr1028/18 o pow. 0,0815 ha obręb M osty w kwocie
8.965,00 zł
4. Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja): działka nr 1244/12 o pow. 0,0800 ha obręb M osty w
wysokości 1.248,00 zł
5. Przeprowadzenie aktualizacji opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości gminnych z obowiązywaniem nowej opłaty od 1 stycznia
2009 roku dla 65 uŜytkowników wieczystych.
III.
ZAMÓWIENIA PUBLICZN E
1. W trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę z Firmą JANTRANS z Dębogórza na obsługę terenów gminnych –
zimowe utrzymanie dróg. Cena wykonania zamówienia 180.000 zł. + VAT.
2.Ogłoszono o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia powyŜej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych na: KONCESJĘ NA ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA REGIONALNEGO KASZUBSKIEGO CENTRUM OŚWIATOWO -SP ORTOWEGO W KOSAKOWIE.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz 22.12.2008r. ukaŜe się w prasie o zasięgu
ogólnokrajowym.
Małe zamówienia
W trybie art. 4 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę z firmą Arch Pro Koncept na wykonanie koncepcji i projektu „Budynek
zapleczowy ORLIK 2012” za cenę wykonania zamówienia brutto 54.900 zł.
IV. S POTKANIA I NARADY WÓJTA
28.11. - przyjęcia interesantów
29.11. – uczestnictwo w czasie meczu II ligi siatkówki na hali sportowej w Mostach, objęcie patronatem i udział w imprezie andrzejkowej zorganizowanej
przez młodzieŜ z Dębogórza
01.12. - wyjazd do Warszawy w celu podpisania umowy o bezzwrotną poŜyczkę na budowę kanalizacji w Gminie Kosakowo z EkoFunduszu w wysokości
2 mln zł
03.12. - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska ds. inwestycji i ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy
05.12. - przyjęcia interesantów
08.12. – przyjęcia interesantów, przygotowywanie dokumentacji budowy Regionalnego Kaszubskiego Centrum oświatowo-sportowego w Kosakowie /na
rozmowy w poszczególnych ministerstwach w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie/, rozmowa z przedstawicielem klubu sportowego siatkówki kobiet ALPAT, dyrektor GOKiS oraz dyrektorem Gimnazjum w M ostach na temat utworzenia na terenie Gminy II ligi siatkówki kobiet, udział w posiedzeniu
komisji budŜetowej
9-10.12. - wyjazd z P. A.Jaroszem do Warszawy - rozmowy w M inisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, M inisterstwie Edukacji Narodowej, M SWiA i
M inisterstwie Sportu na temat inwestycji Gminy- Regionalnego Kaszubskiego Centrum Oświatowo- Sportowego w Kosakowie
10.12. - potkanie w biurze architekta w Gdańsku Oliwie – kolejna dyskusja nad ostateczną wersją projektu Regionalnego Kaszubskiego Centrum
Oświatowo- Sportowego
11.12. - przyjęcia interesantów, spotkanie z Prezes Invest Gazu p.Laskowską w sprawie rozpoczęcia inwestycji na terenie gminy i współpracy, udział w
Zebraniu Wiejskim w Suchym Dworze
12.12. - wyjazd do notariusza /podpisywanie aktów notarialnych/ udział oraz wręczenie nagród podczas Turnieju M ikołajkowego piłki noŜnej dzieci i
młodzieŜy w Szkole Podstawowej w Mostach, spotkanie z dyrektorem Oddziału Zakładu Gazyfikacji Rumi w sprawie inwestycji na terenie Gminy
Kosakowo, udział wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w audycji telewizyjnej „Komentarze dnia” w siedzibie TVP Gdańsk w sprawie Lotniska GdyniaKosakowo
13.12. - udział w imprezie „M ikołajkowe Niespodzianki”, zorganizowanej dla dzieci z terenu gminy w SP w Dębogórzu, obecność w czasie Wieczoru
Adwentowego w Dębogórzu oraz spotkania opłatkowego w Dębogórzu Wybudowaniu
14.12. – udział w spotkaniu opłatkowym w Dębogórzu
15.12. - spotkanie z inwestorem -„Eurostyl”, spotkanie z Burmistrzem M iasta Pucka, Wójtem Gminy Puck oraz przedstawicielem Chińskiej Izby Handlowej
w sprawie współpracy trzech jednostek samorządowych z rejonem chińskim, spotkanie włodarzy Powiatu Puckiego z wicemarszałkiem M ieczysławem
Strukiem w sprawie Lokalnej Rybackiej Grupy Działania we Władysławowie, udział w posiedzeniu komisji budŜetowej
16.12. - rozmowa z wiceprezesem Firmy Budowlano-Drogowej M TM na temat dalszej współpracy w roku 2009, wizja lokalna w Dębogórzu Wybudowaniu
(przy zalanych posesjach przy kanale), Zebranie Wiejskie w Pierwoszynie, udział wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w audycji radiowej Radia Gdańsk
dotyczącej Lotniska Gdynia-Kosakowo
17.12. - przyjęcia interesantów, udział w Kiermaszu Świątecznym w SP w Dębogórzu oraz spotkaniu opłatkowym w Kosakowie
18.12. - udział w Kiermaszu Świątecznym w SP w M ostach oraz Zebraniu Wiejskim w Pogórzu
19.12. - rozmowy ze Starostą Powiatu Puckiego i jednocześnie Przewodniczącym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na temat inwestycji Regionalne
Kaszubskie Centrum Oświatowo- Sportowego w Kosakowie.

Uchwały Podjęte na XXVIII Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo w dniu 19 grudnia 2008 r
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uchwała Nr XXVIII/ 117/2008 w sprawie uchwalen ia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działek połoŜonych w Dębogórzu i Mostach przy ulicy Ru mskiej, g mina Kosakowo.
Uchwała nr XXVIII/118/ 2008 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Kosakowo.
Uchwała nr XXVIII/ 119/ 2008 w sprawie sprzedaŜy n ieruchomości w drod ze bezprzetargowej.
Uchwała nr XXVIII/120/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów dzierŜawnych na terenie
gminy Kosakowo
Uchwała nr XXVIII/ 121/ 2008 w sprawie zmiany załącznika do statutu GOKIS.
Uchwała Nr XXVIII/122/2008 w sprawie programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami
pozarządowymi w roku 2009.
Uchwała nr XXVIII/ 123/ 2008 w sprawie zmiany budŜetu gminy na rok 2008.
Uchwała nr XXVIII/ 124/ 2008 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kosakowo na ro k 2009

9.

Uchwała nr XXVIII/125/ 2008 w sprawie„Gminnego Programu Profilaktyki i Ro związywan ia Problemó w
Alkoholowych w Gmin ie Kosakowo na rok 2009”
10. Uchwała Nr XXVIII/126/2008 w sprawie przy jęcia „Gminnego Programu Koordynacji i Współpracy w
Przeciwd ziałaniu Narko manii na rok 2009.”
11. Uchwała nr XXVIII/127/2008 w sprawie s zczegóło wych warunków p rzyznawan ia i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całko witego zwolnien ia od opłat i
trybu ich pobierania.
12. Uchwała n r XXVIII/128/2008 w sprawie w sprawie upowaŜn ienia Wójta do zmiany załącznika
porozumienia z dnia 03.03.2008 r. z Po wiatem Puckim.
13. Uchwała nr XXVIII/ 129/ 2008 w sprawie powołania ko misji do sprawdzenia wn iosku mieszkańców g miny o
przeprowad zenie referendum.

Uchwała podjęta na XXIX Nadzwyczajne j Sesji Rady Gminy w dniu 8 stycznia 2009 r
1. Uchwała nr XXIX/1/2009 w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców g miny w sprawie przeprowad zenia
referendum.

Przypominamy o zasadach budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
W zwiazku z liczny mi pytaniami oraz interwencjami dotyczący mi zamierzeń inwestycyjnych mieszkańców Gminy Kosakowo w zakresie
budowy sieci i przy łączy do sieci wod-kan. informu jemy, Ŝe na naszej stronie internetowej www.kosakowo.pl (link: BIP/Spółki Gminne)
umieszczony jest „Cennik usług dodatkowych świadczonych przez PUK PEKO w Kosakowie.
W cenniku ty m oznako wano kolorem czerwonym katalog usług , które to wy konuje wy łączn ie Spółka jako właściciel i eksploatator sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy ( za wyjąt kiem Pogórza. Kazimierza i Dębogórza Wyb.; sieć eksploatuje PEWiK Gdynia ).
Po zostałe usługi związane z budową sieci i przyłączy do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej mog ą być wyk onywane samodzielnie
lub przez inne uprawnione podmi oty pod warunkiem zachowania parametró w określonych w projekcie, warunków techniczn ych
wydanych przez PUK PEKO lub norm zawartych w przepisach branŜowych.

NOWE TARYFY ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” S półka z o.o., gestor sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Kosakowo w miejscowościach Rewa, M osty, M echelinki, Pierowszyno, Kosakowo, Dębogórze, Suchy Dwór informuje, Ŝe Uchwałą nr 2/ 2009
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 5 stycznia 2009 roku zatwierdzono taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
USŁUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Nr grupy
Grupa taryfowa
Rodzaj ceny/opłaty
1Odbiorcy pobierający wodę do spoŜycia lub na cele socjalno
Cena za dostarczoną wodę
bytowe
2 Do produkcji art. spoŜywczych i farmaceutycznych Cena za dostarczoną wodę
USŁUGI ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Grupa taryfowa
Rodzaj ceny/opłaty
Dostawcy:
a). ścieków bytowych,
Opłata za odbiór ścieków
b). mieszaniny ścieków bytowych z przemysłowymi;
c). ścieków przemysłowych;

Nr grupy
1

Jednostka

Cena netto

[zł/m3]

2,93 zł.

[zł/m3]

2, 95 zł.

Jednostka

Cena netto

[zł/m3]

3,74 zł.

Do podanych cen netto zawartych w taryfie naleŜy doliczyć podatek od towarów i usług ( VAT ) zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Zatwierdzone taryfy obowiązują od 11 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.

BUDśET GMINY KOSAKOWO
ROK 2009
Dochody budŜetu gminy - 36.778.229 zł, wydatki – 42.646.229 zł, w tym wydatki inwestycyjne 17.866.117 zł.
RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budŜetu na kwotę 5.868.000 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych poŜyczek w kwocie 6 300 000 zł., wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku
bieŜącym budŜetu wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 916 000 zł.

DOCHODY
1. Rolnictwo i łowiectwo - 35 880 zł dzierŜawy terenów łowieckich w wysokości, otrzymane spadki , zapisy darowizny w postaci
pienięŜnej (wp łaty mieszkańców – inicjatywy lokalne)
2. Trans port i ł ączność - 435 000 zł wpły wy z ró Ŝnych opłat, otrzy mane spadki , zapisy darowizny w postaci pienięŜnej 150 000
wpłaty mieszkańców – in icjatywy lokalne, wpływy z usług (parkingi)
3. Pozostała dział alność - 3 500 zł
wpły wy z róŜnych dochodów (połów ryb w stawach),
4. Gospodarka mieszkaniowa - 2 870 700 zł wpływy z opłat za zarząd, uŜytko wanie, uŜyt kowanie wieczyste nieruchomości, wpływy
z ró Ŝnych opłat, dochody z najmu i d zierŜaw, wp ływy z tytułu przekształcen ia prawa u Ŝytkowania wieczystego na własność, wpływy z
tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
5. Działalność usługowa - 1.300 zł dotacje celowe otrzy mane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na
podstawie porozu mień z organami ad ministracji rządowej
6. Admi nistracja publiczna - 277 428 zł
dotacja celowa otrzy mana z budŜetu państwa na realizację, zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej, wp ływy z ró Ŝnych opłat, wpływy z usług, pozostałe odsetki, wp ływy z ró Ŝnych dochodów, dochody jednostek
samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, grzywny,
mandaty i inne kary p ienięŜne od ludności
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.375 zł
dotacja celowa
otrzy mana z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - 55 900 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych zwi ązane z ich poborem jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki - 24 276 224 zl Podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej /24.000/, załoŜono na pozio mie
przewidywanego wykonania 2008 r., odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /19.544/, podatek od nieruchomości
/10 264 133/, podatek ro lny /129 039/, podatek leśny/13259/, podatek od środków transportowych /355 783/, podatek od czynności
cywilnoprawnych /2 613 695/ podatek od spadków i daro wizn /94 726/, wp ływy z opłaty targowej / 5 000/ wp ływy z opłaty skarbowej
/51 500/, wp ływy z opłaty eksploatacyjnej /27 000/, wp ływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu /138 000/, wp ływy z opłat;
adiacenckich, renty planistycznej, za wp is do ewidencji działalności /2 500 000/, podatek dochodowy od osób fizycznych /7 782 054/,
podatek dochodowy od osób prawnych /258 491/
10. RóŜne rozliczenia - 5 962 221 zł
część oświatowa subwencji, odsetki od środków na rachunku bankowy m i lo kat
11. Oświ ata i wychowanie - 33 403 zł wpływy z ró Ŝnych opłat, pozostałe odsetki, dotacja celowa otrzy mane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin (dokształcan ie młodocianych), dotacje celowe otrzymane z g miny na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozu mień (u mów) między jst (przedszkola)
12. Pomoc s połeczna - 1 930 618 zł
dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp ieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczen ia społecznego, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin istracji rządowej
oraz innych zleconych ustawami, dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zd rowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, dotacja na zasiłki i po moc w naturze oraz skład ki na ubezp ieczen ia społeczne, dotacja na utrzyman ie ośrodków
pomocy społecznej, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacja na zadania własne, pozostałe odsetki,
wpływy z ró Ŝnych dochodów
13. Edukacyjna opieka wychowawcza - 44 680 zł odpłatność za korzystanie z zorganizowanego wypoczynku letniego
Pozostała działal ność - 850 000 zł otrzy mane spadki , zapisy darowizny w postaci pienięŜnej (wp łaty mieszkańców – inicjatywy
lokalne), dotacja z EkoFunduszu

WYDATKI
Rolnictwo i ł owiectwo, w tym
Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi
Izby rolnicze
Trans port i łączność, w tym
Lokalny trans port zbi orowy
Drogi publiczne powiatowe /finansowanie inwestycji/
Drogi publiczne g minne /inwestycje 3.375.710/
Turystyka /inwestycje 200.000/
Gos podarka mieszkaniowa /2.642.000 inwestycje/
Działalność usługowa, w tym
Plany zagospodarowania przestrzennego
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Cmentarze
Administracja publiczna, w tym
Urzędy Wojewódzkie
Rady Gmin (mi ast i miast na prawach powi atów)
Urzędy Gmin (mi ast i miast na prawach powi atów)
Promocja jednostek samorządu Terytorialneg o
Pozostała dział alność

327 581,00
325 000,00
2 581,00
5 438 164,00
1 310 454,00
100 000,00
4 027 710,00
203 000,00
3 716 500,00
172 000,00
120 000,00
50 000,00
2 000,00
4 148 737,00
143 229,00
235 739,00
3 554 169,00
157 600,00
58 000,00

Urzędy naczelnych organów wł adzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeci wpoŜarowa, w tym
Ochotnicze StraŜe PoŜarne /370.000 inwestycje/
Pozostała dział alność /200.000 inwestycje/
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem / pobór podatków opłat
nieopodatkowanych naleŜności budŜetowych/
Obsługa długu publicznego / obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek/
RóŜne rozliczenia, w tym
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytori alnego / wpł ata do budŜetu
państwa/
Rezerwy ogólne i cel owe /150.000 inwestycje/
Oświ ata i wychowanie, w tym
Szkoły podstawowe /1.490.000 inwestycje/
Oddzi ały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola /50.000 inwestycje/
Gi mnazja /2.800.000 inwestycje/
DowoŜenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostała dział alność
Szkolnictwo wyŜsze / pomoc materialna dl a studentów i doktorantów/
Ochrona zdrowi a, w tym
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pozostała dział alność
Pomoc społeczna, w tym
Domy pomocy s połecznej
Ośrodki wsparcia
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczeni a s połeczneg o
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ś wiadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre ś wiadczenia rodzi nne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia s połeczne
Dodatki mieszkaniowe
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostała dział alność
Eduk acyjna opieka wychowawcza, w tym
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia
młodzieŜy
Pomoc materialna dla uczni ów
Szkolne schroniska młodzieŜowe
Gos podarka komunal na i ochrona środowiska, w tym
Gos podarka ciekowa i ochrona wód /4.563.407 inwestycje/
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w mi astach i g minach
Schroniska zwierząt
Oświetlenie ulic, placów i dróg /600.000 inwestycje/
Pozostała dział alność /170.000 inwestycje/
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Ośrodki kultury
Biblioteki
Kultura fizyczna i s port, w tym
Obiekty s portowe /inwestycje/
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /200.000 inwestyxje/

1.375,00
967 296,00
539 052,00
428 244,00
41 001,00

1 011 342,00
3 193 246,00
1 423 381,00
1 769 865,00
12 428 382,00
6 958 021,00
299 779,00
623 778,00
4 360 733,00
24 750,00
38 433,00
122 888,00
25 000,00
158 000,00
20 000,00
118 000,00
20 000,00
2 475 071,00
20 000,00
5 500,00
1 627 015,00
15 600,00
380 100,00
6 200,00
294 056,00
110 000,00
167 300,00
99.798,00
35 000,00
32 502,00
6 327 164,00
4 585 832,00
150 000,00
50 000,00
21 500,00
1 125 000,00
394 832,00
1 170 290,00
82 790,00
1.015.00,00
72 500,00
674 780,00
400 000,00
274 780,00
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PLAN wydatków na inwestycje jednoroczne - rok 2009

1
2
1
2
3

Nazwa in westycji i jej lo kalizacja
Dział 010 Rozdział 01010: Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodoci ągowa i
sanitacyjna wsi, w tym
Wodociągi przesyłowe i osiedlowe
LOKA LNE INICJATYW Y INW ESTYCYJNE
Dział 600 - Trans port i łączność, w tym
Modernizacja tras rowero wych
Budowa przystanków ko munikacji zb iorowej
Zakup wiat przystankowych

B UDśET 2009
środki budŜetowe
120 000 zł
50 000 zł
70 000 zł
600 000 zł
150 000 zł
25 000 zł
25 000 zł

4
5

1
2
3
1
2
1
2
1
1

1

1
2
3
4
5

1
2

1
2

1
2

Budowa ciągu pieszo -rowerowego wzdłu Ŝ d rogi nr 1519 G na odcin ku DębogórzeKosakowo
LOKA LNE INICJATYW Y INW ESTYCYJNE
Dział 700 Rozdział 70005: Gos podarka mieszkaniowa - Gos podarka gruntami i
nieruchomościami, w tym
Modernizacja g minnych zasobów budynków i lokali ko munalnych
Wykup gruntów na cele infrastruktury
Świetlice wiejskie
Dział 750 - Administracja publiczna, w tym
Modernizacja budynku Urzędu Gminy
Zakup sprzętu ( zmywarka, sprzet kom. Lex, kocioł centr.ogrzew)
Dział 754 Rozdział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeci wpoŜarowa, w tym
Zakup fotoradaru z osprzętem
Zakup sprzętu ratunkowego (deska do ratowania ludzi z lodu, aparaty oddechowe)
Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i cel owe, w tym
Rezerwy na in westycje i zakupy inwestycyjne
Dział 801 Rozdział 80101: Oś wiata i wychowanie - Szkoły Podstawowe, w tym

100 000 zł
300 000 zł
530 000 zł
30 000 zł
350 000 zł
150 000 zł
190 000 zł
150 000 zł
40 000 zł
210 000 zł
200 000 zł
10 000 zł
150 000 zł
150 000 zł
250 000 zł

Roboty w budynkach i otoczeniu szkó ł
Dział 801 Rozdział 80104: Oś wiata i wychowanie - Oddzi ały przedszkolne przy
szkołach podstawowych, w tym
Roboty w budynkach i otoczeniu przedszkoli
Dział 900 Rozdział 90001: Gos podarka komunalna i ochrona środowiska Gos podarka ściekowa i ochrona wód, w tym
Remont przepompown i P2 w Dębogórzu
LOKA LNE INICJATYW Y INW ESTYCYJNE
Budowa kanalizacji deszczo wej i zbiorn ikó w retencyjnych
Objęcie akcji i udziałów Peko
Objęcie akcji i udziałów Eko dolina
Dział 900 Rozdział 90015: Gos podarka komunalna i ochrona środowiska - Oś wietlenie
ulic, placów, dróg, w tym
Oświetlen ie - zadania drobne
LOKA LNE INICJATYW Y INW ESTYCYJNE
Dział 900 Rozdział 90095: Gos podarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostał a
dzi ałalność, w tym
Urząd zanie terenów zielonych i rekreacji (w tym zadrzewianie)
Urząd zanie placó w zabaw
Dział 926 Rozdział 92605: Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu, w tym
Boisko soleckie w Kazimierzu
Boiska soleckie - budowa, doposaŜenie i estetyzacja
PODS UMOWANIE

250 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
681 700 zł
130 000 zł
150 000 zł
300 000 zł
75 000 zł
26 700 zł
100 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
120 000 zł
70 000 zł
50 000 zł
150 000 zł
100 000 zł
50 000 zł
3 151 700 zł
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INWESTYCJE PLANU WIELOLETNIEGO - ROK 2009

Na
1
2

1
2
3
4
5
6

1
2

Naz wa inwestycji i jej lok alizacja
Dział 010 Rozdział 01010: Rolnictwo i łowiectwo –
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Ujęcia wody pitnej, hydrofornie i stacje uzdatniania wody
pitnej
Wodociągi uliczne i przesyłowe
Dział 600 Rozdział 60016: Transport i łączność - Drogi
publiczne gminne
Budowa ul.M.Dąbrowskiej (dok ończenie)
Budowa ul.Wiązowej
Turystyczny Szlak Północnych Kaszub
Nordowe dziedzictwo- renowacja zabytkowej Aleji Lipowej
Udział w finansowaniu OPA T (Ob wodnica Północ nej
Aglomeracji Trójmiejsk iej)
Rozbudowa i modernizacja dróg gminnych wg
harmonogramu
Dział 630 Rozdział 630095: Turystyka - Działalność
pozostała
Budowa gminnej bazy turystyczno-rekreacyjnej (w tym
zagospodarowanie działki nr 193/14 w Mec helinkach)
Budowa bazy rybackiej w Mechelinkach
Dział 700 Rozdział 70005: Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

WARTOŚ Ć
kosztorysowa

Nakłady juŜ
poniesione

Nakłady w
roku 2009

855 000 zł

- zł

205 000
zł

750 000 zł

- zł

170 000 zł

105 000 zł

- zł

35 000 zł

11 457 800 zł

2 626 600 zł

80 000 zł
950 000 zł
1 650 000 zł
1 566 600 zł

- zł
- zł
160 000 zł
66 600 zł

11 200 zł

2 925 710
zł
80 000 zł
170 000 zł
100 000 zł
100 000 zł
5 710 zł

7 200 000 zł

2 400 000 zł

2 470 000 zł

835 000 zł

435 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

535 000 zł

335 000 zł

100 000 zł

7 797 000 zł

2 585 000 zł

2 112 000 zł

1
2
3
4

1
2
3

1
2

1

1
2
3
4

1

1
1

1

Rozbudowa biblioteki gminnej w Kosakowie
Budowa 2-samodzielnych lokali komunalnych z
przeznaczeniem na cele uŜyteczności pulicznej
Budowa Domu K ultury w Pierwoszynie
Budowa budynku socjalnego w Pogórz u
Dział 754 Rozdział 75412: Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa - Ochotnicze straŜe poŜarne
Rozbudowa budy nku OSP w Kosakowie
Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokół
pierścienia zatoki gdańskiej (Budowa remizy OSP w Rewie)
Budowa systemu monitoringu elektronicznego obiektów i
terenów gminnych
Dział 801 Rozdział 80101: Oświata i wychowanie - Szkoły
Podstawowe
Rozbudowa SP w Pogórzu wraz z salą gimnastyczną
Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dębogórzu
Dział 801 Rozdział 80110: Oświata i wychowanie Gimnazja
Budowa gimnazjum w Kosakowie
Dział 900 Rozdział 90001: Gospodarka komunalna i
ochrona środowi ska - Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Budowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy
Kosakowo - program podstawowy
Budowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej
współfinansowanie z funduszu ISPA
Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy
Kosakowo (w tym na obszarach nowozabudowanych)
Program małej retencji i zagospodarowania wód opadowych
Dział 900 Rozdział 90015: Gospodarka komunalna i
ochrona środowi ska - Oświetlenie ulic, placów, dróg
Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia
terenów publicznych
Dział 900 Rozdział 90095: Gospodarka komunalna i
ochrona środowi ska - Działalność pozostała
Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych
Dział 926 Rozdział 92601: Kultura fizyczna i sport
Moje Boisko Orlik 2012 - lokaliz acja przy SP w Mostach
Dział 926 Rozdział 92605: Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Rekreacyjne soleckie boisko piłkarskie w Kosakowie przy
ul.śeromskiego (program Blisk o Boisk o)
PODSUMOWANIE

1 120 000 zł

720 000 zł

400 000 zł

665 000 zł

65 000 zł

600 000 zł

2 508 000 zł
3 504 000 zł

1 796 000 zł
4 000 zł

712 000 zł
400 000 zł

1 800 000 zł

145 000 zł

350 000 zł

280 000 zł

125 000 zł

155 000 zł

520 000 zł

20 000 zł

65 000 zł

1 000 000 zł

- zł

130 000 zł

16 040 000 zł

65 000 zł

1 240 000 zł

12 000 000 zł
4 040 000 zł

65 000 zł
- zł

200 000 zł
1 040 000 zł

70 000 000 zł

6 615 000 zł

2 800 000 zł

70 000 000 zł

6 615 000 zł

2 800 000 zł

37 450 000 zł

30 920 000 zł

3 881 707 zł

35 000 000 zł

30 500 000 zł

3 481 707 zł

400 000 zł

250 000 zł

150 000 zł

1 050 000 zł

- zł

50 000 zł

1 000 000 zł

170 000 zł

200 000 zł

1 800 000 zł

- zł

500 000 zł

1 800 000 zł

- zł

500 000 zł

1 000 000 zł

120 000 zł

50 000 zł

1 000 000 zł
2 050 000 zł
2 050 000 zł

120 000 zł
984 000 zł
984 000 zł

50 000 zł
400 000 zł
400 000 zł

650 000 zł

25 000 zł

50 000 zł

650 000 zł

25 000 zł

50 000 zł

151 734 800 zł

44 520 600 zł 14 714 417 zł

Uchwała budŜetowa w całości dostępna na www.bip.kosakowo.pl w menu BudŜet Gminy

OGŁOSZENIA
Informuje my, Ŝe od 1 lutego rozpoczyna działalność Punkt Wychowania Przedszkolnego od 3-5 lat
„Sorbonka”w Suchym Dworze, ul. Kochanowskiego 12 /tel. 513 014 820. Punkt został wpisany do Rejestru
Niepublicznych Placówek Oś wiatowych, prowadzonego przez Wójta Gminy.
UWAGA
Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w terminie do dn. 31.01.2009r.
zobowiązani są do złoŜenia oświadczenia o wartości sprzedaŜy (brutto) napojów alkoholowych za 2008r.
z jednoczesnym dokonaniem opłaty za korzystanie z zezwoleń. Druki oświadczenia dostępne są w pok.
Nr 03 lub 05 ( na parterze) Urzędu Gminy.

Poszukujemy pracownika
Wójt gminy ogłasza nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych.
Szczegóły na www.bip.kosakowo.pl w menu wolne stanowiska

Uchwała Nr XXIX/1/2009
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 7 stycznia 2009 roku
w sprawie: odrzucenia wniosku mieszkańców gminy w sprawie przeprowadzenia referendum
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U.z 2001 roku Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 4 pkt 1 i art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 z
późn. zm.), w związku z w nioskiem z dnia 29.12.2008r. Komisji Rady Gminy Kosakowo do sprawdzenia wniosku mieszkańców
gminy o przeprowadzenie referendum w sprawie lotniska Gdynia- Kosakowo
Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:
§1
Odrzuca się wn iosek mieszkańców g miny o przeprowad zenie referendu m w sprawie powstania lotniska Gdynia – Kosakowo z
następującymi pytaniami:
1/ Czy zgadzasz się, Ŝeby powstało Lotnisko Gdynia-Kosakowo? Tak/Nie
2/ Czy zgadzasz się na istnienie Spółki z o.o. „Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo”? Tak/Nie
3/ Czy dobrze postąpiła Rada Gminy Kosakowo wraz z Wójtem podejmując uchwały odnośnie Lotniska bez konsultacji z
mieszkańcami Gminy Kosakowo? Tak/Nie
z uwagi na niespełnienie wy mogu ustawowego poprzez brak poparcia przez co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do
głosowania.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Adam M iklaszewicz

U ZAS A DN IEN IE
Powołana Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XXVIII/129/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. doraźna Komisja do sprawdzenia wniosku mies zkańców
z dnia 12.12.2008r. o przeprowadzenie referendum w sprawie powstania lotniska Gdynia-Kosakowo, badając na posiedzeniu w dniu 22 grudnia
2008r. wniosek, z udziałem Pełnomocnika inicjatora referendum, stwierdziła, co następuje:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym, inicjator referendum musi zebrać podpisy co najmniej 10% mieszkańców
gminy uprawnionych do głosowania, z podaniem nazwiska, imienia, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL kaŜdej podpisanej
osoby popierającej tę inicjatywę. Wymagana liczba podpisów dla w/w wniosku to 688, o czym inicjator referendum został powiadomiony przez
Wójta Gminy Kosakowo pismem z dnia 22.10.2008r.
2. Na załączonych do wniosku o referendum kartach poparcia, na 730 podpisów, 50 złoŜyły osoby nieuprawnione do wybierania Rady Gminy
Kosakowo. Ponadto 163 osoby podały niekompletne dane / brak adresu, niepełny adres, brak numeru PESEL, albo niepełny lub błędny PESEL/.
3. Uzupełnienia brakujących podpisów lub danych moŜna dokonywać do upływu 60 dni od zgłoszenia inicjatywy przeprowadzenia referendum. W
przedmiotowej sprawie termin ten upłynął 17.12.2008r. Jest to termin zawity, niemoŜliwy do przywrócenia, ani przedłuŜenia. Po upływie tego
terminu nie moŜna juŜ zwracać wniosku inicjatorowi referendum do uzupełnienia wymaganych podpisów, albo wyjaśnienia zastrzeŜeń, co do
ścisłego podania danych osobowych mieszkańców gminy.
3. Wniosek o przeprowadzenie referendum uzyskał poparcie 517 prawidłowo złoŜonych podpisów mieszkańców gminy, co stanowi 7,5%
uprawnionych do głosowania i jest niewystarczające do podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINIS TRÓW
z dni a 24 grudnia 2008 r.
w s prawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywil nego
Na podstawie art. 4e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz n ierucho mości Skarbu Państwa będących w trwały m zarządzie jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiących lotniska wo jskowe lub ich części, które mogą być
wykorzystane w celu zało Ŝenia lub ro zbudowy lokalnego, regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego uŜytku publicznego albo
lądowiska cy wilnego:
1) t rwale niewykorzystywane przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Min istra Obrony Narodowej do realizacji ich zadań:
a) wy magające zachowania ich lotniczego charakteru – stanowiący załącznik nr 1 do rozporząd zenia,
b) niewy magające zachowania ich lotniczego charakteru – stanowiący załącznik nr 2 do rozporząd zenia;
2) częściowo lub czasowo niewykorzystywane przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej do
realizacji ich zadań – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2. Ro zporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów

Załącznik nr 3
WYKAZ LOTNISK W OJSKOW YCH CZĘŚCIOWO LUB CZASOW O NIEW YKORZYSTYWANYCH PRZEZ
JEDNOSTKI ORGA NIZA CYJNE PODLEGŁE MINISTROWI OBRONY NA RODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO
NADZOROWANE DO REA LIZACJI ICH ZADAŃ
6.

Lotnisko Gdynia – Kosakowo:

242 ha

Obręb Podgórze:
Część działki nr 1041/2
Część działki nr 218/14
Działka nr 219/2
Działka nr 220/2
Działka nr 221/3
Działka nr 221/2
Działka nr 213/1
Działka nr 213/5
Działka nr 213/6
Działka nr 213/8
Działka nr 215
Część działki nr 217/9
Działka nr 217/6
Działka nr 217/5
Działka nr 1040

Księga wieczysta nr 37132
Księga wieczysta nr 37132
Księga wieczysta nr 41978
Księga wieczysta nr 41978
Księga wieczysta nr 41978
Księga wieczysta nr 41978
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215

Obręb Pierwoszyno:
Część działki nr 173
Część działki nr 175
Działka nr 169
Działka nr 170
Działka nr 171
Część działki nr 172
Część działki nr 174
Działka nr 167
Działka nr 168
Część działki nr 177/1
Część działki nr 26/2
Część działki nr 91/1

Księga wieczysta nr 37132
Księga wieczysta nr 37132
Księga wieczysta nr 4190
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 30062
Księga wieczysta nr 30062

Obręb Kosakowo:
Działka nr 115/7
Działka nr 118/5
Działka nr 117/1
Działka nr 116
Działka nr 119/8
Działka nr 120/6
Działka nr 120/3
Działka nr 121/2

Księga wieczysta nr 41978
Księga wieczysta nr 41978
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 30062
Księga wieczysta nr 30062
Księga wieczysta nr 62215
Księga wieczysta nr 62215

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY
Informujemy, Ŝe od dnia 01.01.2009r. uległ zmianie rozkład jazdy linii nocnej N 94. Obecnie autobus kursuje tylko w
nocy z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę .
Godziny odjazdu z poszczególnych przystanków nie uległy zmianie. Do rozkładu obowiązującego do dnia 31.12.2008r,
czyli kursów wykonywanych równieŜ w pozostałe dni tygodnia powrócimy w okresie letnich wakacji szkolnych (lipiec –
sierpień).
Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny na stronie www.zkmgdynia.pl

UWAGA ROLNICY
W związku z trudnościami, związanymi z wyłonieniem wykonawcy do odśnieŜania dróg gminnych w sezonie 2008/09,
Wójt Gminy Kosakowo informuje, Ŝe juŜ teraz poszukuje osób chętnych do odśnieŜania dróg gminnych w sezonie
zimowym 2009/2010. Osoby chętne do nawiązania współpracy powinny dysponować ciągnikiem o mocy minimum 50 koni
mechanicznych. Chętnych do nawiązania współpracy prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu Gospod. Komunalnej,
pok. 102 w Urzędzie Gminy lub z wicewójtem – p. Zdzisławem Miszewskim (tel. 0-58 660-43-08).

SYLWESTER W KOSAKOWIE
W zimną sylwestrową noc zabawą przy mu zyce witaliś my przed Urzędem
Gminy w Kosakowie No wy Rok. TuŜ przed północą Wójt Jerzy Włudzik
złoŜy ł przybyły m mieszkańcom Ŝyczenia noworoczne, po których nastąpił
pokaz sztucznych ogni.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na Szpyrku
Od godz. 9:00 na teren ie Gminy Kosakowo kwestowały uczennice Gimnazju m w Mostach: Monika Kaleta,
Dorota Pająk, Agnieszka Tkaczyk i A manda Makowska, który m bard zo dziękujemy.
Wieczorem, od godz. 19:00 bawiliś my się na Szpyrku w Rewie przy mu zyce w wykonaniu zespołu S ET, a
następnie włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Ś wiatełko do nieba”. W tym roku, w g minie Kosakowo
zebrano na Finał XVII WOŚP kwotę 2.284,81 zł. Do następnego roku, siema.

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH
Sty czeń
II edycja Konkursu Fotograficznego
„4 Pory Roku w Gminie Kosakowo”

GOKiS Kosakowo

Gminny Turniej Tenisa Stołowego eliminacje

Świetlice sołeckie

Gminny Turniej Tenisa Stołowego - finał

GOKiS Kosakowo

Wieczór prozy i poezji

GOKiS Kosakowo

Zabawa Karnawałowa dla dorosłych

ZKP o/Dębogórze

20.01

Festiwal Piosenki Naszych Dziadków

SP Mosty
GOKiS Kosakowo

31.01

Bale Karnawałowe
Gimnazjada Integracyjna

SP Mosty

31.01

II Integracyjny Turniej Wiedzy i
Sprawności dla uczniów klas VI i I
gimnazjum

GIM. Mosty

Zabawa karnawałowa dla dzieci
Dzień Babci i Dziadka

GIM. Mosty

SP Dębogórze

Luty 2009
Najpiękniejszy wiersz od Walentego

SP Pogórze

SP Pogórze

Ferie Zim owe z GOKiS
Zajęcia plastyczne, konkursy, warsztaty, KULIG

GOKiS Kosakowo
ZKP o/Dębogórze,

12.02

Wieczór prozy i poezji

GOKiS Kosakowo

16.02

Światowy Dzień Chorych

SP Mosty

17.02

Zabawa Karnawałowa dla klas III - VI

SP Pogórze

SP Pogórze

18.02

Zabawa Karnawałowa dla klas „0” - II

SP Pogórze

SP Pogórze

20.02

VII Gimnazjada Szkolna

Gim. Mosty

Gim. Mosty

23.02

Olimpiada Zim owa Szkół Podstawowych
Gm iny Kosakowo

24.02

IV Turniej Ekologiczno - matematyczny

GOKiS Kosakowo
SP Mosty
Gim. Mosty

Spotkanie z artystami

Gim. Mosty
ZKP o/Dębogórze

Konkurs wiedzy czytelniczej

SP Pogórze

SP Pogórze

Światowy Dzień Praw Dziecka

SP Pogórze

SP Pogórze

Ferie na wesoło

SP Pogórze

SP Pogórze

Eliminacje do Kaszubskiej Miss

GOKiS Kosakowo

Ferie - zajęcia zorganizowane dla dzieci

SP Dębogórze

Więcej informacji pod nr telefonu 058 620-06-95

Ferie tuŜ, tuŜ…
Ferie zimowe w woje wództwie pomorskim trwać będą od 2-15 lutego.
Część uczniów g miny Kosakowo wyjed zie na zorganizowany wypoczynek zimo wy. Mimo , Ŝe to okres beztroski d la nich, to
rodzice pamiętać powinni o zabezpieczeniu swoim dziecio m bezpiecznych warunków. Rad zimy więc rodzicom, aby sprawdzili
czy organizator wypoczynku posiada:

zezwo lenie na organizo wanie zimowiska w oferowany m miejscu, ,

informacje dotyczącą warunków zakwatero wania i pobytu dzieci- program zimo wiska, adres, telefon, co ułatwi
ewentualny kontakt z o rganizatorami wypoczynku oraz d zieckiem.
KaŜdy organizator powinien :

zapewniać opiekę medyczną

zapewnić na czas przejazdu opiekunów z przygotowaniem zawodowy m.
Warto teŜ sprawdzić czy firma przewozo wa posiada:

zezwo lenie na wykonywanie krajowego przewozu osób.

tabor zastępczy na wypadek awarii, czy jej kierowcy posiadają świadectwo kwalifikacji i prawo jazdy kat D lub DI

czy pojazd posiada aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC, NW,

gaśnice na wyposaŜeniu, u mieszczone w łat wo dostępnym miejscu, apteczkę , t rójkąt odblaskowy.
Uczn iowie wypoczywający w do mu, będą mogli skorzystać z oferty przygotowanej przez nasze szkoły.
Szczegółowy harmonogram dostępny będzie w kaŜdej szko le oraz na ich stronie internetowej.
www.g mosty.edupage.org
www.spmosty.republika.pl
www.republika.pl/sp_pogorze
www.spdebogorze.edupage.org

Informacja dotycząca przejazdów uczniów do szkoły w roku 2009r.
1.

2.

3.
4.

Od dnia 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r. oraz od 1 września 2009r. do 31 grudnia 2009r, uczniowie zamieszkali na terenie gminy
Kosakowo, a uczęszczający do Szkoły Podstawowej w M ostach, Szkoły Podstawowej w Pogórzu, Szkoły Podstawowej w Dębogórzu i
Gimnazjum w M ostach oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkali w Dębogórzu Wybudowaniu i Kazimierzu
uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Kosakowo od poniedziałku do soboty, w
godzinach 6.00 – 20.00.
Podstawą bezpłatnego przejazdu ucznia jest legitymacja szkolna zawierająca dane o miejscu zamieszkania ucznia. W przypadku uczniów
klas zerowych do w/w przejazdów uprawnia zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy Kosakowo i Zarząd Komunikacji M iejskiej w
Gdyni, zatwierdzone przez odpowiednią szkołę.”
Świadczenie usług będzie finansowane w ramach zapłat budŜetowych gminy Kosakowo uzgodnionych na rok 2009r.”
Od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009 r. oraz od 1 września 2009r. do 31 grudnia 2009r, uczniowie zamieszkali na terenie gminy
Kosakowo, a uczęszczający do gimnazjów o specjalności artystycznej lub sportowej, będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej od poniedziałku do soboty na trasie: miejsce zamieszkania - Pogórze Górne( pętla), Pogórze Górne( pętla )- miejsce
zamieszkania. Bilety dla tych uczniów będą zakupywane przez Urząd Gminy Kosakowo.

PODATKI LOKALNE W 2009r.
PODATEK OD NIERUCHOM OŚCI
1/ od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,58 zł. od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 18,30 zł. od 1 m2 powierzchni uŜytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m 2 powierzchni
uŜytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł. od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 5,90
zł. od 1 m2 powierzchni uŜytkowej
2/ od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł. od 1
m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 0,31
zł od 1 m2 powierzchni
3/ od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3 -7.
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW – nie ma
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – wzrost o 5 zł w stos. do roku 2008
Przypominamy o obowiązku złoŜenia deklaracji – do dnia 15.02.2009r.
PODATEK ROLNY
Podatek rolny wynosi:
- 33,00 zł za 1 kwintal Ŝyta – /płacimy z 1 ha przeliczeniowego 82,50 zł, z 1 ha fizycznego – 165,00 z ł/.
Uchwały podatkowe opublikowane są na www.bip.kosakowo.pl w menu „podatki i opłaty”

SOŁECTWA
Dębogórze
3 stycznia br. Sołtys Debogórza, takŜe w imieniu rady sołeckiej w Dębogórzu oraz p.
Zdzisław Miszewski w imieniu Wójta Ŝyczy li duŜo zdrowia i radości Pani Agnieszce
Plecke z Dębogórza, która obchodziła 91 urodziny.
MłodzieŜ ZMW w Dębogórzu zorganizowała dyskotekę Sylwestrową w Do mu
Kaszubskim. O północy wystrzelono fajerwerki oraz tradycyjnie wypito po lampce
szampana. Sołtys wsi, który sprawował patronat nad tą imp rezą wspólnie
z Ŝoną czuwali nad bezpieczną zabawą młodzieŜy.

Pogórze
Spotkanie noworoczne seniorów
Spotkanie noworoczne seniorów, zorganizowane po raz trzeci przez sołtysa i
radnego pana Antoniego Strzelca i radę sołecką, odbyło się 8 stycznia br. Było
ono połączone z biesiadą i zabawą karnawałową przy muzyce granej na Ŝywo
przez zespół P aradais. W pierwszej parze tanecznej wystąpił sołtys z panią
Krystyną Łukasik, mieszkanką wsi P ogórze. śyczenia noworoczne przybyłym
mieszkańcom złoŜył Wójt gminy Jerzy Włudzik.
Uczestnikom spotkania dopisywał humor i apetyt, o czym moŜna się przekonać
oglądając zdjęcia w galerii na www.wiespogorze.pl . Konsumpcję przygotowała
firma catteringowa KAS z Pogórza.
W czasie spotk ania, wśród jego uczestnik ów, przeprowadzono zbiórk ę
pieniędzy na rzecz hospicjum pod wez waniem ś w. Ojca Pio w Puck u. Zebraną k wotę 1.400 zł.przek azano na ręce
zaproszonego gościa k s. Jana Kaczk owsk iego, prezesa fundacji Hos picjum.

Sukces sołectwa Kosakowo – jesteśmy wśród najlepszych w Polsce.
Z radością informu jemy, Ŝe strona internetowa sołectwa Kosakowo www.wieskosakowo.pl
została laureatem konkursu “Europa w kaŜdej gminie” (II edycja), organizo wanego przez
Wydawnictwo Ludowe Sp. z o.o, którego celem było wy łonienie najlepszych witryn
internetowych społeczności lokalnych. Wśród 7 laureatów zdobyliś my wy róŜn ienie.
Dyplom oraz nagrodę rzeczową z rąk wicepremiera Waldemara Pawlaka odebrała pani sołtys
Anna Chojnicka. Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród odbyła się w
Warszawie w Centrum Artystycznym.
Więcej na stronie sołectwa www.wieskosakowo.pl
Na zdjęciu minister rolnictwa Marek Sawicki wraz z p. sołtys Kosakowa Anną Chojnicką

Z okazji 94 urodzin składaliśmy równieŜ p. Bronisławie
Głowienke z Kosakowa najlepsze Ŝyczenia zdrowia i radości.

Kolejne sukcesy młodych piłkarzy z Dębogórza!
Od 2005r. młodzi p iłkarze z SP Dębogórze, w ramach realizacji wychowania przez
„Sport w profilaktyce” poznają pod okiem trenerów tajniki piłkarskich zagry wek.
27 września ubiegłego roku w Mały m Kacku, d ruŜyna uczestniczyła w turnieju, gdzie zajęła II
miejsce, kwalifikując się do Turnieju Finałowego, w który m pokonała 6 dru Ŝyn zajmu jąc
wysokie II miejsce.
Kolejne sukcesy młodych piłkarzy to: udział w turnieju finałowy m Ligi Dzieln ic Po łudniowych gdyńskiego GOSiRu, rozg rywanym w
listopadzie ubiegłego ro ku. Zespół Dębogórskich „Iskierek”, wy kazu jąc się wysokimi u miejętnościami techniczny mi, wzmocniony
zawodnikami z Gdyn i, po dramatyczny m półfinale zajął III miejsce w turnieju. W ostatnim meczu o
III miejsce, pewn ie wygrali z jedną z d ruŜyn „Bałtyku” Gdynia. W cały m turnieju zespół z
Dębogórza nie przegrał an i jednego meczu (poza półfinałem w rzutach karnych). Twórcami tych
sukcesów są zapewne pan Mariusz Wiński, pan Zbyszek Kossobudzki a zwłaszcza sami zawodnicy.
Oto oni: Kraiński Maciej, Ceynowa Seweryn, Ceynowa Maciej, Grala Przemysław, Tudorowski
Robert, Barański Maciej, Dawidowski Karol, Michalski Piotr, Michalski Paweł, Bobkowski
Grzegorz, Brunath Sebastian, Talar Grzegorz, Chudzik Krzysztof.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy rodzicom wspierającym rozwój talentów swoich dzieci.
Na zdjęciach: uczestniczący w turniejach młodzi reprezentanci Gminy Kosakowo.

Dziękujemy organizatorom i sponsorom
Jak ju Ŝ wspominaliśmy, w grudniu ub.r. w Hali Sportowej przy Gimnazju m w Mostach odbył się bardzo udany Mikołajkowy
Turniej Halowej Piłki No Ŝnej pod patronatem Wójta i Radnych Aliny Merchel, Ireneusza Bobera i Wojciecha Klimczyka.
Otworzył go współorganizator - wiceprzewodniczący Rady Gminy p. I. Bober, a nagrody zwycięzco m w poszczególnych
kategoriach wręczył – wcielając się w rolę Św. Mikołaja – Wójt Gminy. P. Bober natomiast okolicznościowy mi upominkami
podzięko wał za zaangaŜowan ie organizatoro m Panom Andrzejowi Zawadzkiemu, Józefowi Stromskiemu i Patrykowi Kurdzielowi
oraz sponsorom PPH „Prokokos” Domowe Wypieki s.c. z Mostów, Jacek-Bud Prace Ogólnobudowlane i Remonty z Mostów,
„Artex” Prace Ogólnobudowlane i Remonty ze Szczecinka, PHU PIK Kurdziel Patryk Usługi budowlane i drogowe z Mostów.
Impreza została dofinansowana z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Ro związywan ia Problemó w Alkoholowych. Wyniki turnieju
zostały podane w grudniowym Biuletynie.

III Festiwal Kolę d Kaszubskich
TuŜ po Świętach BoŜego Narodzenia odbył się III FES TIWAL KOLĘD
KASZUBS KICH pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Po morskiego Jana
Kozłowskiego, na który zapras zali: Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie,
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy W łudzik oraz Prezydent Miasta Słupska Maciej Kobyliński.
Program koncertów przedstawiał się następująco:
- 27 XII 2008, 15:00 - Puck: kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła;
- 27 XII 2008, 19:00 - Słupsk: kościół p w. Św. Jacka;
- 28 XII 2008, 18:00 - Pierwoszyno: kościół pw. Podwy Ŝszenia KrzyŜa Św.
W programie występy chórów: Fantazja, PS M, ZNP Academi a Musica, Ś w. Cecylii,
Cantus, Cantores Veiherovienses oraz Morzanie.
Podziękowania dla wszystkich Wykonawców za wspaniałe występy oraz dla sponsorów i patronów medialnych.
Sponsorzy: Wójt Gminy Kosakowo, Prezydent Miasta Słupska, Powiat Pucki, Bank Rumia.
Patronat medialny: Dziennik Bałtycki, Telewizja kablowa Chopin, Telewizja TTM, Radio Kaszëbë.

TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO -zaproszenie
15 lutego br. w Hali Sportowej w Mostach odbędzie się Ogólnopolski Turnie j Tańca
Towarzyskiego. Zapraszamy na to niesamowite widowisko pełne wyśmienitych tancerzy,
oceniane przez profesjonalnych sędziów- Pokazy od godz. 10.00
Wstęp wolny

Samochód dla Policji
Miło nam poinformować, Ŝe Posterunek Policji w Kosakowie w grudniu ub.r. został
wyposaŜony w nowy radiowóz z pełnym wyposaŜeniem policyjnym. Koszt zakupu
pojazdu został w połowie /w wysokości 37.000,00 zł/ sfinansowany z budŜetu
Gminy.
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Kosakowie dziękują Wójtowi, Przewodniczącemu Rady
Gminy i Radnym za przyznane środki. My równieŜ cieszymy się z nowego nabytku i … Ŝyczymy
szerokiej drogi.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE
Do końca stycznia mo Ŝna składać wn ioski w sprawie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Wnioski mogą być składane i
rozpoczynane w kaŜdy m czasie, jeŜeli po zostały w budŜecie środki na te cele.
Zasady i tryb postępowania przy realizacji lo kalnych in icjatyw in westycyjnych znajdują się w internecie na www.kosakowo.pl lub
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo.

BIBLIOTEKA
W związku z przenosinami g minnej p lacówki b ibliotecznej do nowego lokalu przewiduje się, Ŝe wypoŜyczalnia będzie n ieczyn na w
styczniu i lutym br. /in formacje pod nr. telefonu nr 058 679-17-08/.
Za niedogodności przepraszamy.
„ Biuletyn” - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina P aszke ( Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo ul. śeromskiego 69, tel. 058 660-43-00, fa x 660-43-01 e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się między 15 a 20 dniem kaŜdego miesiąca. Nakład 2650 egz.

Św. pamięci
Angel Jadwiga z Pogórza lat 79
Dzielski Grzegorz z Suchego Dworu lat 50

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW N IEBEZPIEC ZNYCH NA TERENIE GMINY KOS AKOWO W 2009 r.
Podobnie jak w latach ubiegłych, takŜe w 2009 roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaplanował 3 terminy
objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, które odbędą się w styczniu, maju i w październiku. W ramach prowadzonej zbiórki,
od mieszkańców i z placówek oświatowych odbierane będą następujące odpady:
resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po tych chemikaliach,
rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,
zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania po silikonie),
środki ochrony roślin i owadobójcze oraz opakowania po nich,
odpady zawierające rtęć (świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, przełączniki),
zuŜyte baterie i akumulatory,
zuŜyte kartridŜe i tonery,
przepracowane oleje, smary, środki do konserwacji metali,
przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki,
oraz drobny sprzęt elektroniczny
i elektryczny (nie większy niŜ telewizor).

Zimowa objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona będzie w
dniach 30 i 31 stycznia 2009r. przy uŜyciu charakterystycznie oznaczonego
i wyposaŜonego w specjalne pojemniki samochodu. PoniŜej podajemy punkty
postoju samochodu:

30 stycznia 2009 r.
(PIĄTEK-postoje przy szkołach)
9:00
Szkoła Podstawowa w Pogórzu, ul. Szkolna 9
10:00 Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, ul. Pomorska 30
11:00 - 11:20 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mostach,
ul. Szkolna 16

31 stycznia 2009 r.
(SOBOTA)
9:00 ul. Reja/Kruczkowskiego – Suchy Dwór
9:20 ul. Słowackiego/Majakowskiego – Pogórze
9:40 ul. Modrzejewskiej – Pogórze
10:00 ul. Nad Stawem – Kosakowo
10:20 ul. Pomorska 18 (Gminny Ośrodek Kultury) – Dębogórze
10:50 Kazimierz (przy sklepie)
11:20 ul. Kaszubska (przy boisku) – Pierwoszyno
11:40 ul. Wiązowa - Mosty
12:00 ul. Ogrodowa (przy sklepie) – Mosty
12:20 ul. Szkolna 16 (przy szkole) – Mosty
12:40 ul. Szkolna 25 (przy sklepie) – Mechelinki
13:00 ul. Helska – Rewa
13:20 ul. Morska/Sieciowa – Rewa
13:40 – 14:00 ul. Morska przy Słonecznej – Rewa

UWAGA: Zebrane w domu odpady niebezpieczne naleŜy OSOBIŚ CIE dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.
W trakcie zbiórki, szkoły mogą takŜe przekazywać ze szkolnych pracowni chemicznych niewykorzystane odczynniki chemiczne.
Przypominamy takŜe, Ŝe specjalne pojemniki do zbiórki zuŜytych baterii ustawione są w większości placówek oświatowych (uwaga:
dostępne dla uczniów i ich rodziców). Są one ustawione takŜe w Urzędzie Gminy Kosakowo. Przeterminowane lekarstwa moŜemy
przekazać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Kosakowo.
Odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych, które powstają w naszych domach, prowadzony jest
takŜe w sposób ciągły przez stały Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, tzw. PZON, który znajduje się w Gdyni-Pogórzu
przy ulicy śeliwnej 3. Punkt jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach: 14.00-17.00 oraz w soboty w godzinach: 11.00-15.00.
Uwaga ! Związek nie odbiera odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Przypominamy, Ŝe sprzedawcy (detaliczni i hurtowi) wszelkiego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, są obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia
zuŜytego sprzętu w ilości nie większej niŜ sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju.

KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl
- gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, mail: dgo@kzg.pl

