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RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO
Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór

Nr 11/2009 Kosakowo, listopad 2009 roku egzemplarz bezpłatny

ISDN 1730-6108

Święto 11 Listopada w Kosakowie
Uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji
Ojczyzny w kościele pw. Św. Antoniego w Kosakowie., którą odprawił ks.dz.Jan
Grzelak. Po mszy, pod pomnikiem Józefa Klebby w Kosakowie, złoŜono wieńce
i kwiaty. Uroczystość uświetniła asysta honorowa Marynarki Wojennej RP.

Złote Kłosy 2009
W czasie wieczornicy z okazji Święta Niepodległości, która odbyła się 11
listopada w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, Wójt Gminy wyróŜnił
kolejne osoby, wręczając im statuetki „Złotego Kłosa” .
W bieŜącym roku otrzymali je: Łucja Krause (mieszkanka Pierwoszyna),
Aleksandrę Bieg-Piaseczny
(nauczyciel gry na
fortepianie w Akademii
Muzycznej) oraz Leszek
Piaseczny (profesor nauk technicznych w AMW i na PG) – mieszkańcy Pierwoszyna,
Hildegarda Skurczyńską (wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu),
Zygmunt Miszewski (kmdr. w st. spocz. MW RP, pisarz, mieszkaniec Mostów),
Mieczysław Grablowski (drugi prezes i załoŜyciel Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego o/Dębogórze), Leon Joachimczyk (wieloletni sołtys Rewy),
- Aniela i Władysław Toruńczakowie (małŜeństwo rolników z
Dębogórza Wyb.), Krystyna Schmidt (sekretarz Gminy Kosakowo).
W pieśniach patriotycznych
wysłuchaliśmy Chóru „Echo”
z Tczewa

Następnie Wójt, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Gminnego Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych w Kosakowie, nagrodził wyróŜniających się ratowników OSP Kosakowo - Zbigniewa
Konkola (naczelnika OSP Kosakowo), oraz Henryka Tomeczkowskiego, Stanisława
Tomeczkowskiego, Bartosza Klokę, Pawła Trepczyka i Andrzeja Śliwińskiego.
Wieczornicę zakończył występ duetu gruzińsko-ukraińskiego „Wika i Aleg”.

POMNIK PAMIĘCI

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
I nie dosięgnie ich męka.
Zdało się oczom głupich, Ŝe pomarli….,
A oni trwają w pokoju”
Mdr 3, 1-3

8 listopada br. na cmentarzu w Kosakowie miało miejsce uroczyste
odsłonięcie
pomnika
PAMIĘCI
TUTEJSZYCH
KSIĘśY,
NAUCZYCIELI I MIESZKAŃCÓW ZAMORDOWANYCH PRZEZ
HITLEROWCÓW
W
LASACH
PIAŚNICY
I
OBOZACH
KONCENTRACYJNYCH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ”. W
mszy świętej w kościele w Kosakowie pod przewodnictwem J.E. Ks.
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia wzięli udział gospodarze Gminy i
wielu zaproszonych gości, w tym Wójt i Przewodniczący Rady Gminy,
radni gminni i powiatowi, marynarze, inicjatorzy powstania pomnika,
zaproszeni kapłani z dekanatu Gdynia – Oksywie i wielu innych gości.
Uroczystość uświetniła obecność Kompani i Orkiestry Marynarki Wojennej.
Po złoŜeniu kwiatów pod pomnikiem wręczano odznaczenia Złotym KrzyŜem za zasługi dla Związku Piłsudczyków. Wśród 20
uhonorowanych znalazł się Arcybiskup Metropolita Gdański i Ks. Proboszcz z Kosakowa.

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 1-28 października 2009r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Zarządzeniem Nr 87/2009 powołałem Gminną Komisję Socjalną dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i
słuchaczy kolegiów oraz ustaliłem regulamin jej pracy. Skład Komisji: Jolanta Mojsiejuk - pracownik Urzędu Gminy, Ariana Pienczke - pracownik GOPSu, dyrektor szkoły. Termin składania wniosków upłynął 15 września br. Stypendia socjalne zostały przyznane i zostały wydane decyzje.
II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej - działka nr 145/6 o pow. 700 m2 obręb Rewa w kwocie 1.061,00 zł
2. Zawarcie umowy dzierŜawy na teren gminny w miejscowości Mechelinki z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. siedzibą w Gdyni na
okres od 01.05.2009r do 31.12.2009r z przeznaczeniem na realizację obiektów głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków
„Dębogórze”. Czynsz jednorazowy 5.785,44 zł netto + 22% VAT.
3. Ustalenie renty planistycznej dla nieruchomości objętych zmianą do planu zagospodarowania - działki od nr 80/10 do nr 80/12 oraz od nr 80/17 do 80/25
o pow. ogólnej 13.635 m2 obręb Pierwoszyno w kwocie 100.354,00 zł
4. Zawarcie 1 umowy o ustaleniu odszkodowania za drogi przed zatwierdzeniem podziału nieruchomości - działka nr 16/1 o pow. 1,00 ha obręb Dębogórze,
odszkodowanie z zaliczeniem na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
5. Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 30.09.2009r., stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Gminę Kosakowo prawa własności działki nr 1186/21 o
pow. 54 m2 (poszerzenie ul. Szkolnej).
6. Zawarcie 2 umów dzierŜawy na teren w miejscowości Kosakowo przy cmentarzu komunalnym – część działki nr 50/3 z przeznaczeniem na sprzedaŜ
zniczy i kwiatów
a) stanowisko nr „1” i „I” - 6 m2. Czynsz dzierŜawny 66,00 zł + VAT 22 % dziennie na okres 3 dni,
b) stanowisko nr „7” - 3 m2. Czynsz dzierŜawny 219,00 zł + VAT 22 % miesięcznie na okres 1 miesiąca.
c) stanowisko nr „K” - 3 m2. Czynsz dzierŜawny 219,00 zł + VAT 22 % miesięcznie na okres 1 miesiąca.
III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót drogowych przy urządzaniu dodatkowego zjazdu z
drogi publicznej na teren Szkoły Podstawowej w Mostach w dniu 05.10.2009 zawarto umowę z firmą NORDVIK – M. Konopka i K. Wróbel z Redy, o
wartości brutto 102 835,29 zł.
2. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Usługi edukacyjne z nauczaniem j. angielskiego w projekcie
Superprzedszkolak w dniu 05.10.2009 zawarto dwie umowy (zamówienie podzielone było na dwie części) ze Szkołą Języków Obcych YES! z Gdyni, o
łącznej wartości brutto 183 800 zł
3. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów oraz chodników przy
drogach powiatowych w dniu 8.10.2009 zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych z Rumi o wartości brutto 642 000 zł. Umowa obejmuje
trzy sezony zimowe.
4. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Modernizację przepompowni ścieków P-2, m. Dębogórze, gm. Kosakowo
w dniu 14.10.2009 zawarto umowę z firmą Techmex Sp z o.o. z Gdańska o wartości brutto 158 478,00 zł
5. Ogłoszono zwycięzcę przetargu nieograniczonego na Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Przystani
Ŝaglowej w Mostach gm. Kosakowo, część lądowa obszar 80 ha. W przetargu złoŜono jedną ofertę. Najkorzystniejszą ofertę (w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy PZP) przedstawiła firma ARTPLAN Architecture z Sopotu z ceną 59 780,00 zł. brutto.
6. Ogłoszono zwycięzcę przetargu nieograniczonego na Wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie
sposobu uŜytkowania części budynku OSP w Kosakowie na salę remizy straŜackiej. W przetargu złoŜono 6 ofert, jedną ofertę odrzucono. Najkorzystniejszą
ofertę przedstawiła firma Usługi Remontowo – Budowlane Witold Mielke z Bolszewa, z ceną 99 822,06 zł brutto.
7.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na Budowę chodnika wzdłuŜ ul. Marii Dąbrowskiej m. Suchy Dwór, gm. Kosakowo, termin składania ofert
wyznaczono z 6.11. na 15.12.2009 r.
8. Ogłoszono przetarg nieograniczony na Budowę socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną,
termin składania ofert upływa 17.11.09 r.
9. 19.10.2009 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na Dokumentację projektowo kosztorysowa Kaszubskiego Centrum
Przedsiębiorczości w Kosakowie. Do upływu terminu składnia ofert wpłynęło 9 ofert. Nie ogłoszono jeszcze wyników przetargu, wykonawcy składają
wyjaśnienia, oferty są badane.
Małe zamówienia
nr umowy

data zawarciawykonawca

wartość bruttoprzedmiot umowy

DI/88/2009

8.10.2009

PEKO

20 771,51zł

DI/89/2009

8.10.2009

PEKO

56 643,40zł

DI/90/2009

8.10.2009

PEKO

27 337,76zł

DI/91/2009

8.10.2009

PEKO

25 395,52zł

DI/93/2009

8.10.2009

PEKO

31 375,14zł

DI/98/2009

8.10.2009

PEKO

34 416,00zł

GKOŚ/6/09/ER

25.09.2009

Katarzyna Trepczyk

20 496,00zł

GKOŚ/42/2009/ID

10.10.2009

ZOMBRUK Adam Płocki 39 198,60zł

GKOŚ/11/2009/ER

23.10.2009

KEWIN Firma transport. –
45 140,00zł
usługowa

zaprojektowanie i budowa systemu oświetlenia ulicznego na ul. Długiej w
Dębogórzu Wybudowaniu w ciągu drogi gminnej 134103G
zaprojektowanie i budowa systemu oświetlenia ulicznego na ul.
Konwaliowej w Mostach w ciągu drogi gminnej 1345017G
zaprojektowanie i budowa systemu oświetlenia ulicznego na ul.
Wierzbowej w Mostach w ciągu drogi gminnej 1345038G
Zaprojektowanie i budowa systemu oświetlenia ulicznego na ul. Falistej w
Mechelinkach w ciągu drogi gminnej 134402G
zaprojektowanie i budowa systemu oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w
Dębogórzu Wybudowaniu w ciągu drogi gminnej 134105G
zaprojektowanie i budowa systemu oświetlenia ulicznego na ul.
Pomorskiej w Dębogórzu
zwiększenie przepustowości i udroŜnienia systemu odprowadzającego
wody w miejscowości Mechelinki na terenie gminy Kosakowo
wykonanie chodnika ok. 206 mb szer. 1,2 m łączącego schody terenowe w
miejscowości Mosty z przystankiem autobusowym na wysokości wylotu
ul. Wiązowej
wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem części terenów
zielonych w Kosakowie (Złote Piaski) na obszarze o powierzchni 1 ha

IV. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA
z-ca Wójta /urlop Wójta/
5.08. – udział w spotkaniu Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie
6.08. – udział w pogrzebie Burmistrza śerkowa
7.08. – spotkanie z przedstawicielami jednostki wojskowej Babie Doły, spotkanie z projektantem ul. Czarneckiego, przyjęcia interesantów
10.08. udział w posiedzeniu zarządu ZKP o/Dębogórze nt. festynu kaszubskiego
11.08. – spotkanie nt. przejścia ul. Hebanowa/Cyprysowa, odbiór ul. Cisowej
12.08. – objazd Gminy pod kątem dróg w harmonogramie
15.08. – udział w Festynie Kaszubskim
18.08. – spotkanie z p. A. Dzienisz nt. torów quadowych
19.08. – U.M. w Gdyni – rozmowy nt. ronda w Pogórzu
19.08. – udział w komisji rolnej Rady Gminy
21.08. – Puck – rozmowy z samorządowcami nt. Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Zjazdu Kaszubów w r.2010
24.08. – inicjatywy lokalne – spotkanie z mieszkańcami ul Widokowej
25.08. – inicjatywy lokalne – spotkanie z mieszkańcami ul. Lema i Pola
26.08. – sesja Rady Gminy Kosakowo
27.08. - udział w audycie, przeprowadzanym przez przedstawiciela Biura Konkursu „Gmina Fair Play”
22.09. – udział w posiedzeniu komisji samorządowej Rady Gminy
25.09. – udział w pogrzebie ojca ks.dz. Jana Grzelaka
28.09. - udział w jubileuszu 91 rocznicy urodzin mieszkanki Pogórza, udział w komisji budŜetowej Rady Gminy
29.09. – udział w komisji rewizyjnej MZK ZG, spotkanie z prezesem s-ki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo p. Statecznym, spotkanie z mieszkańcami ul.
Daktylowej
30.09. – przyjęcia interesantów, sesja Rady Gminy
1.10. – spotkanie ws. terenów lotniska Gdynia – Kosakowo, wizja lokalna w sprawie zalewania posesji w Pogórzu
3.10. - udział w Święcie Ziemniaka w Kosakowie, wodowanie ksiąŜki Kapliczki w Gminie Kosakowo
6.10. – odbiór cz. drogi Mrzezino-Kazimierz
7.10. – udział w uroczystej sesji z okazji 55-lecia miasta Rumia
8.10. – przyjęcia interesantów, zakończenie modernizacji oczyszczalni w Dębogórzu-Wybudowaniu
11.10. – udział w Dniu Papieskim w Gdyni
Wójt Gminy
12.10. – narada kierowników dotycząca sprawozdania z pracy poszczególnych referatów w okresie urlopu Wójta, narada załoŜycieli Komunalnego Związku
Gmin w Rzucewie na temat aktualnych zadań
13.10. – spotkanie z przedstawicielami Polsko-Chińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, spotkanie z właścicielem mającego powstać na Pogórzu centrum
handlowego - Jackiem Wesołowskim, wizytacja prac przy boisku na Złotych Piaskach
14.10. – Przyjęcia interesantów, spotkanie i rozmowy z przedstawicielami biznesu kanadyjskiego ws. spalania plazmowego śmieci, Dzień Edukacji
Narodowej- uroczyste spotkanie z dyrektorami i nauczycielami – wręczenie nagród i wyróŜnień, udział w wykładzie inauguracyjnym Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
15.10. – wizja lokalna przejmowanych terenów lotniska w Babich Dołach, spotkanie z Panią Prezes firmy DORACO (sprawa budowy Gimnazjum),
spotkanie z projektantem i dyskusja nad projektem budynku OSP w Rewie, udział w dyskusji publicznej na temat miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kosakowa
16.10. – udział w I posiedzeniu komitetu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich - Grupy Rybackiej we Władysławowie
18.10. – udział w koncercie charytatywnym w kościele p.w. Św. Piotra i Pawła w Pucku
19.10. – rozmowy z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy w związku z opracowywaniem projektu budŜetu Gminy na rok 2010, udział w dyskusji
publicznej na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pierwoszyna
20.10. – przyjęcia interesantów, spotkanie z prezesami EuroStylu
21.-23.10. – udział w Konferencji Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej w Spale – wykłady na temat budownictwa sportowego
26.10. – spotkanie kierownictwa Urzędu Gminy – dalszy ciąg dyskusji oraz projektowanie budŜetu Gminy na przyszły rok, wizja lokalna- Mechelinki (spór
graniczny), kolejne spotkanie z kierownikami na temat budŜetu Gminy
27.10. – indywidualne rozmowy z kierownikami Urzędu na temat zadań i budŜetu przyszłorocznego
28.10. – przyjęcia interesantów, wizja lokalna w Dębogórzu (tor dla quadów).

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kosakowo
na posiedzeniu XLIII Zwyczajnej Sesji w dniu 28 października 2009 roku
1)
Uchwała Nr XLIII/74/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości
połoŜonych w Mostach na południe od kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków,
2)
Uchwała Nr XLIII/75/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 16/1, 17/1, 17/2,
17/3, 17/4, 18, 19, 20/2 oraz cz. dz. 16/2 i 24/4 w Dębogórzu, gmina Kosakowo,
3)
Uchwała Nr XLIII/76/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu
publicznego obejmującego część działek nr 15, 11, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8L w Dębogórzu oraz część działki nr 1079 w
Pogórzu gmina Kosakowo.,
4)
Uchwała Nr XLIII/77/2009 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XII/75/95 z dnia 2 października 1995 roku w
sprawie nadania nazw ulicom oraz wprowadzenia numeracji w miejscowości Mechelinki.,
5)
Uchwała Nr XLIII/78/2009 w sprawie nadania nazwy dla ulicy połoŜonej we wsi Pogórze na terenie Gminy Kosakowo,
6)
Uchwała Nr XLIII/79/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok,
7)
Uchwała Nr XLIII/80/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Kosakowo do projektu „Eko-Szkoła” – termomodernizacja szkół w
Powiecie Puckim,
8)
Uchwała Nr XLIII/81/2009 w sprawie wzniesienia pomnika,
9)
Uchwała Nr XLIII/82/2009 w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia z Powiatem Puckim,
10)
Uchwała Nr XLIII/83/2009 w sprawie zmiany budŜetu gminy na rok 2009
Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kosakowo
na posiedzeniu XLIV Nadzwyczajnej Sesji w dniu 10 listopada 2009 roku
11)
12)
13)

Uchwała Nr XLIV/84/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębogórze na lata 2009 – 2015
Uchwała Nr XLIV/85/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pierwoszyno na lata 2009 – 2015,
Uchwała Nr XLIV/86/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kosakowo na lata 2009 – 2015.

Uchwała Nr XLIII/ 81 /2009
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie: wzniesienia pomnika
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje :
§1
WyraŜa się zgodę na wzniesienie na działce nr 106 w Kosakowie przy ul. śeromskiego 75 pomnika „PAMIĘCI TUTEJSZYCH KSIĘśY,
NAUCZYCIELI I MIESZKAŃCÓW ZAMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW W LASACH PIAŚNICY I OBOZACH
KONCENTRACYJNYCH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
/-/ Adam Miklaszewicz
UZASADNIENIE
Rada Gminy Kosakowo pomnikiem wzniesionym przy Kościele p.w. Św. Antoniego z Padwy w Kosakowie, przy wsparciu Dziekana ks. Jana Grzelaka
pragnie upamiętnić postaci księŜy, nauczycieli i mieszkańców Gminy Kosakowo poległych w Lasach Piaśnickich i obozach koncentracyjnych. Odsłonięcie
pomnika upamiętni 70-lecie mordów dokonanych w Lasach Piaśnickich a obelisk usytuowany zostanie na pozostałościach zniszczonego przez Hitlerowców
w 1941 r. pierwszego kościoła w Kosakowie.
„Bez ludzkiej pamięci nie istnieje przeszłość /Longin Jan Okoń/

PIAŚNICA WIELKA – w lasach tej pobliskiej wsi, w połowie listopada 1939 r. hitlerowcy wymordowali 10-12 tysięcy Polaków. Katyń
Północy, jak się mówi o tym miejscu nosiło nazwę „Inteligenzaktion” – miało na celu zgładzenie ludzi mogących stanowić przeszkodę w
zniemczeniu pomorskich ziem. Mordu dokonały oddziały Wermachtu, Gestapo, Seloschutzu.
W tym miejscu unicestwiono Polaków z Gdyni, Gdańska, Pucka, Wejherowa, Kosakowa, Dębogórza, Pierwoszyna, Mostów, Mechelinek,
Pogórza i okolic oraz przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, ale równieŜ Niemców przeciwników reŜimu
hitlerowskiego.
W listopadzie br. mija 70 lat od tamtych tragicznych wydarzeń. Powstała idea upamiętnienia nazwisk ludzi z naszej Gminy, którzy w
1939r. zostali zamordowani w miejscach kaźni. Obelisk z wyrytymi imionami i nazwiskami pomordowanych ustawiono na placu
nieistniejącego kościoła w Kosakowie.
Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obelisku, poświęconego pamięci zamordowanych przez okrutny system hitlerowski składam serdeczne
podziękowania.

Ks. Jan Grzelak
Proboszcz z Kosakowa

Zapis z czatu internetowego z Wójtem Gminy Kosakowo z dnia 28 października 2009r.
Kosakowiak - Witam Panie Wójcie, niedawno dowiedziałem się Ŝe AlPAT znowu będzie przynosił wstyd naszej gminie. W zeszłym roku
zawodniczki nie wygrały ani razu. Po co to nam? Nie lepiej postawić na swoich niŜ opłacać dziewczyny, które z naszą gminą nie mają nic
wspólnego? Alpat ma do swojej dyspozycji salę gimnastyczną 5 razy w tygodniu za darmo. Natomiast mieszkańcy Gminy, chcąc pograć
sobie w siatkówkę, muszą płacić 60 zł miesięcznie za 1,5h. Czy to jest normalne? Mam jeszcze drugie pytanie. Na Złotych Piaskach
zaczęto budowę boiska. Czy w końcowej fazie będzie ono wyglądało tak, jak na projektach, tj. pełnowymiarowe boisko trawiaste z
trybunami (w razie czego znajdę te projekty i je tu zamieszczę), czy znowu okaŜe się Ŝe gmina nie spełnia obietnic?
Wójt - Na temat AlPATu odbędzie się po 11 listopada br. narada. Na ostatnim spotkaniu z dyrektorami szkół krytycznie
odnoszono się do działalności tego klubu, w związku z czym zdecydujemy o dalszych losach klubu Alpat. JednakŜe, aŜeby nie
ponosić niepotrzebnych kosztów /taką mamy umowę/, będziemy prawdopodobnie zmuszeni umoŜliwić granie temu klubowi do
końca rozgrywek jesienno-zimowych. Boisko na Złotych Piaskach – docelowo - będzie takie, jak na projekcie, który był
publikowany.
Lady 75 Aktualnie teren przy ulicy Szkolnej obok boiska jest rozjeŜdŜany przez samochody i stanowi niezbyt urokliwą wizytówkę naszej
gminy. To, Ŝe parkują w tym miejscu samochody, jest nieuniknione: Dzieci są przywoŜone do szkoły, odbywają się na boisku imprezy itp.
Dlaczego ten teren (pobocze) nie moŜe zostać zagospodarowany - przekształcony na utwardzone miejsca parkingowe? We wcześniejszym
zamyśle stworzenie w tym miejscu pasa zieleni z drzewami ozdobnymi nie spełnia wyraźnie swojej funkcji. śycie weryfikuje potrzeby, a
wyraźnie w tym miejscu potrzebne są miejsca postojowe.
maciek 12 - Ja w tej samej sprawie. Wydano grube pieniądze na ścieŜki rowerowe, dom kultury, jakieś lotniska się planuje, a od lat Ŝebrzę
o zagospodarowanie terenu przed szkołą na ulicy Szkolnej. Błoto i breja. Albo parkowanie na chodniku uniemoŜliwiające bezpieczne
przejście dzieciom. Czy ktoś to dostrzega?
Wójt - Prawo nie zezwala na usytuowanie parkingu z bezpośrednim cofaniem - wjeŜdŜaniem na ulicę główną taką, jaką jest ul.
Szkolna. Po wielu staraniach, pismach do powiatu itp. - z braku moŜliwości zrobienia tam jakiegokolwiek parkingu, teren ten
zostanie zagospodarowany jako teren zielony, bez moŜliwości wjazdu samochodów. Rozwiązując dojazd do szkoły, utwardziliśmy
dojazd do szkoły od zaplecza i tam teŜ naleŜy dowozić swoje dzieci.
iza 6910 - Chciałabym zapytać, czy są w planie chodniki, które połączyłyby Mosty z Rewą. Chyba w sumie na długości od Kosakowa po
Rewę tylko tu ich brakuje. Myślę, Ŝe byłby to super projekt dla mieszkańców, gości a przede wszystkim turystów. Czy są znane jakieś
terminy realizacji?
Wójt - Na ten temat juŜ powiedziałem, Ŝe to nie zaleŜy tylko od nas, ale od współpracy z powiatem. My jesteśmy zdeterminowani
by ten chodnik powstał, ale nie jest to moŜliwe bez pomocy powiatu, gdyŜ leŜy on przy drodze powiatowej.
juliusz sedek /JS/- nie dziękuję za kanalizacje bo spóźniona o rok, ale podziwiam indolencję pracowników gminy i nieprofesjonalność.
W dniu, w którym podpisywałem zlecenie z PEKO na podłączenie, w dniu następnym urzędnicy gminy informowali mnie, Ŝe nie będzie
moŜliwości podłączenia do końca listopada. Jak Pan to tłumaczy. Dziś juŜ mamy kanalizację, a mogliśmy ją mieć podobno od maja?
Wójt - Nie znam tego tematu i proszę o kontakt osobisty, sprawę wyjaśnimy.
pierwoszyno.com - czy to prawda Ŝe w Kosakowie powstanie Orlik? Co ze stadionem w Mostach? Mówi się Ŝe będzie to boisko i dwie
bramki ?
Wójt - Na temat Mostów /"Złotych Piasków"/, tj. stadionu dla Pierwoszyna, Mostów i Kosakowa juŜ odpowiadałem dzisiaj.
Natomiast naprzeciwko firmy PEKO, czyli na dotychczasowym boisku w Kosakowie chcemy wybudować płytę ze sztuczną
nawierzchnią i w tym celu przygotowujemy dokumentację do funduszy rządowych i unijnych.
pierwoszyno.com - Czy i od kiedy będą mogły wejść sołectwa na salę gimnastyczną w Mostach. Chodzi o jedną godzinę wzorem
poprzednich lat.
Wójt - jeŜeli się nie mylę to od przyszłego miesiąca.
olek - Chciałbym zapytać Pana o stan prac nad projektem "Bazy Rybackiej w Mechelinkach" . Wizualizacja wywieszona w UG zdąŜyła juŜ
wyblaknąć, prace nad projektem trwają jakieś trzy lata, wciąŜ brak jest pewnych dokumentów, pozwoleń, czy teŜ opinii. Zapytam wprost,
czy Mechelinki przestaną być kiedyś skansenem? Czy uda się kiedyś zrobić w tej małej wiosce coś, co byłoby dobre nie tylko dla
rybaków? Wraz z tym projektem miałby powstać wał " - sztuczna wydma" który jest tam potrzebny czego przykład mieliśmy 14.10.09. w
trakcie sztormu. Mam nadzieję Ŝe udzieli nam Pan wyczerpujących odpowiedzi.
Wójt - W listopadzie tego roku, zostanie ogłoszony program rozbudowy baz rybackich. ZłoŜymy równieŜ wniosek o
dofinansowanie z funduszu unijnych naszej bazy rybackiej w Mechelinkach i będziemy z niecierpliwością czekać na pozytywne
rozpatrzenie naszego wniosku i gwarancję przekazania funduszy unijnych na tej cel.
olek - Wnioski na 3 Oś Priorytetową " Środki słuŜące wspólnemu interesowi " moŜna składać od połowy października. Do tej pory
złoŜono juŜ 7 wniosków opiewających na łączną kwotę ponad 38,5 mln zł. Na wsparcie w ramach tej osi przewidziano łącznie 195,75
mln euro.
Mam nadzieję Ŝe uda się zdobyć komplet dokumentów {np ochrona środowiska ?} aby tym razem pieniądze te trafiły teŜ do naszej
gminy.
Wójt – teŜ mam taką nadzieję.
Priviet To bardzo wygodne, wszystkie niewygodne sprawy dróg na powiat zrzucić. Co gmina robi, aby na powiat wpłynąć? aby wreszcie
te drogi nie zabijały ..... popękane spręŜyny od zawieszenia wyślę Wójtowi w prezencie .....
Wójt - Dziękuję, ale nie zbieram złomu. Nie zwalamy wszystkiego na powiat. Drogi nasze – gminne sukcesywnie remontujemy.
Jeśli idzie o powiatowe, faktycznie musimy poczekać na ich decyzję i takŜe kaŜdorazowo przy remoncie dróg powiatowych
wspomagamy powiat finansowo (w ubiegłym roku: droga przez łąki, remont drogi Pierwoszyno-Rumia, chodnik KosakowoDębogórze otrzymały wsparcie z gminy Kosakowo). Jesteśmy pełni obaw o drogę Kosakowo-Pogórze i drogę betonówkę z bazy
CPN do Kazimierza, gdyŜ w zastraszającym tempie degradują się i - pomimo naszych monitów do Marszałka Woj. i powiatu nie są naprawiane. Stwierdziłem kiedyś Ŝartobliwie na naradzie w województwie, Ŝe zmuszeni będziemy na rogatkach gminy
postawić baner "Witamy na terenie gm. Kosakowo, ale za dziury przeprasza Marszałek Woj. i Starosta Pucki". To nie znaczy, Ŝe
pozostawiliśmy ten temat samoczynnej realizacji. Przy kaŜdej okazji dyskutujemy i prosimy o remont tych dróg i deklarujemy
wsparcie. Ostatnio zawarliśmy porozumienie o dofinansowaniu remontu dalszej części drogi przez łąki wspierając powiat 200
tys. zł. Postanowiliśmy takŜe wesprzeć powiat 100 tys. zł. na skrzyŜowanie w Pogórzu. Jak juŜ odpowiedziałem, 1 mln złotych
przeznaczymy na skrzyŜowanie w Kosakowie i przygotowujemy dofinansowanie /około 600 tys. złotych/ na budowę chodników i
ścieŜek rowerowych /jak juŜ pisałem przy drodze powiatowej Kosakowo – Pogórze – Rewa -Mosty/.

arkapd - W jaki sposób firma Nautil zdobywa zamówienia na tworzenie stron w gminie Kosakowo, czy są to przetargi?
Na podstawie konkursu ofert. Firma ta dała się poznać jako firma bardzo dobra i niezawodna i dlatego ma duŜy pakiet zamówień.
Ponadto dla zamówień do 14.000 Euro nie ma konieczności organizowania przetargów.
Adam - Tak, bardzo dobra i niezawodna. Panie Wójcie, niech Pan zerknie na mapę gminy. To jest dopiero cud nad cudy. Mapa Suchego
Dworu to pochodzi chyba z innej planety. Bazując na tej mapie, to Ŝadnego chodnika się nie wybuduje, bo Dąbrowskiej biegnie przez
ogrody i domki, a Fenikowskiego leŜy po drugiej stronie Dąbrowskiej. Ha, ha, dobre sobie, solidna i niezawodna firma.
admin - Mapę tą stworzyło Yahoo. Zamienimy mapę na bieŜącą, skanowaną. Na stronie internetowej jest formularz, za pomocą
którego moŜna zgłaszać uwagi, które są analizowane. Po ich otrzymaniu, poprawiamy stronę
adam - No mapy bym się nie czepiał, bo to "produkt" zewnętrzny. Ale parę innych kwiatków na gminnej stronie moŜna znaleźć... chociaŜby "Turystyka" - juŜ na sam widok odechciewa się przyjeŜdŜać...
admin - Stronę turystyki zbudowała osoba z Rewy. Rzeczywiście nie jest ona z tej epoki. Dlatego teŜ, juŜ na następny sezon,
powstanie nowoczesna strona turystyczna z bogatą treścią dla całego powiatu /pojawi się wiosną/. Strona ta będzie zintegrowana ze
stroną gminy.
mister 11 - Moje pytanie związane jest z powstającym portem lotniczym. Jak mają przebiegać drogi dojazdowe do lotniska, obecne
chyba nie są w stanie rozładować ruchu, ledwo radzą sobie z ruchem codziennym tylko mieszkańców, a co dopiero z ruchem na lotnisko
i z niego powrotem. Kiedyś przeczytałem informację Ŝe ma powstać rondo w okolicy garaŜy przed mostem i wjazdem na Pogórze, a
droga polna ma zostać zmodernizowana na drogę asfaltową. Co z tymi garaŜami (dokładnie chodzi mi o garaŜe, gdzie jeszcze niedawno
stała stacja gazowa). Drugie pytanie wiąŜe się z halą po vitroservisie, czy ma tam powstać Leroy Marlin??
Wójt - W spawie drogi dojazdowej na lotnisko, jest w tej chwili opracowywane studium zagospodarowania na styku Gdyni i
Kosakowa. Wjazd na lotnisko przewidywany jest z estakady Kwiatkowskiego dwupasmową jezdnią do tzw. garaŜy i wlotem na
wolnej przestrzeni między garaŜami przez Aleję Lipową na lotnisko. Będzie to główny wjazd. Natomiast centrum handlowe,
zgodnie z zapowiedzią właścicieli będzie z róŜnymi sklepami: delikatesy, sklepy wszystko dla domu itp. oraz galerią handlową.
Docelowo ma to być około 30 tys. m2 pod dachem. W tym celu zostanie zmodernizowana i wybudowana na wysokości tego
centrum ulica Derdowskiego z przebudową i wlotem ze światłami na ulicę Płk. Dąbka.
Michał Schroder /MS/ - Panie Wójcie, cały czas uŜywa Pan stwierdzenia: "Studium", mnie interesuje kwestia kosztów takiego Studium.
Ile ich powstało do tej pory i jakie kwoty juŜ za nie zapłacono?
mister 11 - czy garaŜe zostaną zlikwidowane?? Czy dalej będzie wąskie gardło w którym teraz się tak korkuje. Chodzi mi o przystanek
autobusowy po wyjeździe z Kwiatkowskiego i skręcie w lewo. Kiedy te prace miałby ruszyć? zarówno drogowe jak i odnośnie galerii
handlowej.
Wójt - Studium i projekt sfinansuje Miasto Gdynia. Po to jest opracowane studium, a później projekt, Ŝeby zlikwidować wąskie
gardło. Nie wiem, czy garaŜe zostaną zlikwidowane (moŜe w minimalnej ilości, Ŝeby udroŜnić przejazd). Natomiast udroŜnienie z
centrum handlowego będzie finansowane przez właściciela centrum handlowego.
emma - Co dalej z powstaniem ronda w Kosakowie?
Wójt - Rondo w Kosakowie jest teŜ inwestycją, która ma juŜ swoją historię. Jest to inwestycja wojewódzka, gdyŜ droga jest
wojewódzka. Jutro o godzinie 7 rano spotykam się w tej sprawie wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Adamem Miklaszewiczem
z vice-Marszałkiem Województwa Mieczysławem Strukiem. Z wstępnych ustaleń, w bieŜącym roku ma jeszcze być ogłoszony
przetarg, a rozpoczęcie robót w przyszłym roku. śeby to zostało zrealizowane, gmina Kosakowo musi dołoŜyć Urzędowi
Marszałkowskiemu 1 mln złotych.
MS - Panie Wójcie znów "spycholandia" na województwo. Co się dzieje z tzw. rentami planistycznymi? Dokąd trafiają te pieniądze?
Wójt - wszystkie dochody, tak z rent planistycznych, podatków, jak i opłat adiacenckich są w budŜecie gminy po stronie dochodów
i po zbilansowaniu dochodów gminy następuje ich podział po stronie wydatków na podstawowe zadania samorządu: koszty bieŜące
i inwestycje. BudŜet przedstawiamy jest mieszkańcom kaŜdego roku na piśmie i w formie graficznej, w biuletynie i Internecie,. Tak
teŜ zrobimy w bieŜącym roku.
Jędrek - Chciał bym się dowiedzieć, czy wie pan o istnieniu takiej zakładki na forum "pytania do wójta", bo jest tam wiele pytań wciąŜ
pozostających bez odpowiedzi. Są to pytania zadawane w innym dniu niŜ czat. Niektórzy czekają na odp. ponad miesiąc
Artur Rogalski /AR/ - jak wygląda sytuacja budowy gimnazjum (kiedy dzieci zaczną w nim naukę według planów) oraz jak się ma
sprawa Centrum Handlowego, które miało powstać na terenie naszej gminy?
MS - mój przedmówca ma rację - jakieś szczegóły poprosimy ... chyba, Ŝe to znów zbyt skomplikowane pytanie ...?
Wójt - O centrum juŜ pisaliśmy. Koncepcja Gimnazjum jest w trakcie negocjacji z firmami budowlanymi, nawet z
Chinczykami. W przyszłym roku chcę rozpocząć budowę tego gimnazjum wraz z salą gimnastyczną i basenem.
maciek 12 - ubiegłej zimy przez parę tygodni osoby starsze i ułomne nie mogły wyjść z domu. Główny chodnik biegnący wzdłuŜ ulicy
Szkolnej nie był odśnieŜany. Odpowiedzialni za to urzędnicy twierdzili, Ŝe nie moŜna było wybrać innej firmy do odśnieŜania. StraŜ
Gminna tradycyjnie juŜ nie reagowała na nieodśnieŜane chodniki, leŜące w gestii mieszkańców. Czy sami mamy odśnieŜać chodniki
gminne i rachunki kierować do Urzędu Gminy? Proszę czytać co ja piszę. Mam Pana pismo do mnie, Ŝe firma, która odśnieŜała
chodniki w Suchym Dworze pracowała źle. Ale my chcemy Ŝyć i wychodzić z domów!
Ponawiam pytanie, czy moŜemy odśnieŜać gminne chodniki i kierować rachunki do Urzędu?
Wójt - W bieŜącym miesiącu został rozstrzygnięty przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych. O ile pamiętam to
wynagrodzenie wynosi 642 tys zł. /na trzy lata/. W umowie są zagwarantowane uwagi dotyczące jakości usług i ewentualnych
kar za opieszałość i niewykonanie podstawowych zadań, objętych przedmiotem zamówienia.
werty - czy jest moŜliwość graficznej prezentacji inwestycji w naszej gminie na łamach tej stronki? Bo nie kaŜdy ma czas i chęci, aby
zaglądać do urzędu co tam na ścianach wisi.
Wójt – zamieścimy sukcesywnie i po uzgodnieniu z projektantami praw autorskich graficzne prezentacje w biuletynie gminnym,
który rozprowadzany jest do kaŜdego domu w gminie i takŜe zamieszczany na stronie internetowej.
werty – niestety, nie dochodzi do kaŜdego domu, przynajmniej do mnie dawno nie doszło, ale radzę sobie z e-wydaniem:)
Wójt - czyli w sumie dochodzi
Werty - podziwiam wójta za poczucie humoru, które dało się zauwaŜyć nie raz: ale wie Pan nie kaŜdy ma taką moŜliwość, a i ludzie
starsi teŜ lubią poczytać co sie na wsi dzieje.

Wójt - PrzecieŜ wydajemy biuletyn w nakładzie około 3 tys. egzemplarzy , a domów jest około 2500. Albo ktoś złośliwie „kradnie”
sąsiadowi, albo faktycznie doręczyciel nie donosi. Ale to proszę zgłaszać od razu i na miejscu sołtysowi.
JS - widzę ze budowane są chodniki w róŜnych miejscach, a co z naszym bezpiecznym dojściem do sklepów i kościoła?
Wójt – budowa dojścia z nowej Rewy do starej Rewy jest bardziej złoŜona, gdyŜ jest to droga powiatowa. JeŜeli powiat przekaŜe
jakieś pieniądze na budowę chodnika, to my ze strony gminy pomoŜemy finansowo na jego realizację. Wystąpiliśmy do powiatu o
realizację chodnika Mosty - Rewa i Kosakowo – Pogórze.
MS - Panie Wójcie w Gminie mamy radnych powiatowych, w jakim zakresie Pan z nimi współpracuje w tych kwestiach? Dodam, Ŝe Pana
obowiązkiem jest zabiegać o fundusze z Powiatu na takie realizacje, więc stwierdzenie „jakieś pieniądze” jest nie na miejscu. Powinien
Pan wiedzieć juŜ o realnych moŜliwościach Pucka.
Wójt - Wójt – Proszę przeczytać jedną z poprzednich odpowiedzi o współpracy z powiatem i finansowaniu dróg powiatowych z
budŜetu Gminy.
MS - proszę mnie nie odsyłać, a udzielić odpowiedzi. Pytam się Pana o współpracę z radnymi powiatowymi, czy to znów zbyt
skomplikowane pytanie?
Wójt - Współpraca z radnymi powiatowymi jest bieŜąca. W wszelkiego rodzaju sprawach - na styku gmina powiat - zwracamy
się do radnych powiatowych, chociaŜby takich, jak zmiany układu komunikacyjnego, zmiany znaków drogowych, przesyłamy do
wiadomości wnioski o remontach dróg powiatowych i innych. A ostatnio nie potrzeba aŜ tak duŜego wysiłku
korespondencyjnego, gdyŜ po zmianie starosty mam z nowym starostą bezpośredni kontakt, niemal codzienny i wspólnie
będziemy rozwiązywać nasze problemy. Radni powiatowi są zapraszani kaŜdorazowo na sesje, zebrania wiejskie i na róŜne
posiedzenia gremiów samorządowych, tak Ŝeby na bieŜąco znali problemy nurtujące nasze społeczeństwo.
MS - mam tylko nadzieję, Ŝe ta dobra współpraca ze Starostą zaowocuje w postaci nowych dróg, chodników i oświetlenia w Gminie
Kosakowo
maciek 12 - Plaga wałęsających sie psów w Suchym Dworze. Strach wypuścić dziecko do sklepu. StraŜ Gminna nie reaguje nawet na
dostarczone dowody w postaci zdjęć psów puszczonych luzem i bez kagańca i adresów właścicieli. Pozwólcie dzieciom wychodzić z
domów!
marcinb - Jak nasza StraŜ Gminna ma reagować, skoro swój cenny czas poświęca na stanie z fotoradarem (nową zabawką), a w
konsekwencji na wypisywanie setek mandatów.
maciek 12 - Niech wypisuje mandaty, ale nie zwalnia jej to z innych obowiązków,
baldur - Trzeba jeździć zgodnie z przepisami to nie będzie mandatów. Aby wytępić wszystkie bezpańskie psy, trzeba by było jeździć
codziennie z hyclem. Dlatego trzeba hycla zatrudnić do naszej straŜy gminnej na cały etat.
maciek 12 – kolego czytaj co ja piszę , Ŝe straŜ nie reaguje na dowody w postaci zdjęć psów i adresów ich właścicieli. MoŜe się Pan
wypowie, Panie Wójcie. StraŜ Gminna chyba podlega Panu?
baldur - Kolegów to chyba miałeś, ale tylko w przedszkolu.
werty - to nie jest miejsce na spięcia, skakanie sobie do gardeł, pisać konkrety do Wójta - po to tu jesteśmy.
maciek 12 - Zadałem konkretne pytanie. Czemu StraŜ Gminna nie reaguje na pisemne zgłoszenia w sprawie psów z załączonymi
dowodami? Kiedy dzieci będą mogły wyjść bezpiecznie z domów?
Wójt - W sprawie psów i pracy straŜy gminnej jutro przeprowadzę rozmowę z komendantem. Efektem tej rozmowy będzie
obopólny poŜytek. I tu kłania się to, co pisałem przed chwilą, poza jednym faktem. Po zebraniu na Suchym Dworze nie otrzymałem
Ŝadnej sprawy na piśmie, ani Ŝadnego zdjęcia. Jeszcze raz proszę o szybkie reagowanie na takie sprawy, jeŜeli mają miejsce. A
skądinąd, przecieŜ te psy nie spadły z nieba, ale mają lub miały swoich właścicieli, którzy bardzo często lekcewaŜą swoje obowiązki.
A wyrzucanie śmieci, niszczenie przystanków autobusowych, kradzieŜ włazów ulicznych, łamanie drzewek i wiele innych? Oprócz
obowiązków StraŜy Gminnej, Policji i gminy istnieje teŜ potęŜny pręgierz - presja społeczna. Proszę nie tylko widzieć zło w
słuŜbach, ale teŜ śmiało krytykować tych, którzy łamią prawo, czy to sąsiadów, czy znajomych. Bez pomocy Waszej, szanowni
mieszkańcy gminy, Ŝadne słuŜby nie rozwiąŜą tego do końca. Nie moŜe być publicznej tajemnicy, jak to się często zdarza.
Przepraszam i dziękuję za te uwagi.
maciek 12 - zdjęcia dwukrotnie przesyłałem StraŜy Gminnej listami poleconymi. Mam je przesyłać Panu?
Wójt - jeŜeli nie ma reakcji odpowiednich słuŜb, to batem na nie jest wójt i trzeba jemu to zgłosić.
emma - to mogę się wypowiedzieć więcej, zgłaszając chęć wykonania na koszt własny wjazdu na działkę przez gminny rów melioracyjny,
wystosowałam pismo do GKOŚ w celu wydania warunków i -jak mówi stare przysłowie - "dasz palec a chcą całą rękę",. Okazało się, Ŝe
muszę wyczyścić i dbać w przyszłości o cały rów, ustalić rzędną dna rowu (gmina jako właściciel rowu nie ma jej do tej pory, a ja mam to
ustalić), rów nie był czyszczony przez gminę 4 lata , a ja mam na koszt własny teraz posprzątać po gminie? Chyba osoba wydająca te
warunki powinna zapoznać się z przepisami, albo przestać pracować na swoim stanowisku, a Pan Miszewski powinien czytać, co
podpisuje.
MS - pracownicy Urzędu Gminy nie mają zielonego pojęcia o terminach administracyjnych. Co w tej kwestii zamierza Pan zrobić? Jak
zdyscyplinuje Pan swoich urzędników?
Artur Rogalski /AR/ - Miałem podobne problemy przy zakładaniu działalności... dokładnie chodziło o to, iŜ ustawowo gmina ma 3 dni
aby przesłać złoŜone dokumenty do Urzędu Statystycznego w celu nadania REGON-u. Po 11 dniach poszedłem do Gminy, a moje
dokumenty leŜały sobie w "kolejce" do wysłania a na pytanie dlaczego w ciągu 3 dni nie zostały wysłane usłyszałem z pretensją "to jest
fizycznie niemoŜliwe" ..na własny koszt wziąłem papiery i pojechałem do Gdańska...tam się okazało iŜ jest to notoryczne w przypadku
naszej gminy...Panie Wójcie, czy to jest gmina Fair Play?
Proviet - za fair play to trzeba sobie zapłacić i jest, ale nic za tym nie idzie .....
Wójt - Faktycznie gmina jest fair play i w tym celu przeprowadzany jest co roku audyt zewnętrzny i kontrola działalności Urzędu i
pracowników. Ja szanuję swoich pracowników i znam ich i uwaŜam, Ŝe są oddani swojej pracy. Natomiast problemy naleŜy
wyjaśniać bezpośrednio. I mam taką prośbę - zgłaszać do mnie, a nie tworzyć wizerunek demagogiczny o gminie, Ŝe wszystko jest
źle, bo tak nie jest. Mój numer telefonu nie jest tajemnicą. Przyjmuję interesantów bardzo często. JeŜeli komuś faktycznie dzieje
się krzywda lub został źle potraktowany, proszę to zgłaszać bezpośrednio i od razu, i nie czekać na jakieś okazje. W gminie teŜ
wykładana jest anonimowa ankieta, gdzie moŜna wyrazić swoją opinię o poszczególnych komórkach. I tak - jak mamy w naszej
misji - staramy się by nasza gmina była przyjazna mieszkańcom, interesantom i turystom.
AR - sprawa miała miejsce w sierpniu tego roku. Po wyjściu z pokoju tych Pań poszedłem do kancelarii z pytaniem, gdzie mógłbym zgłosić
swoją dezaprobatę...po kilku chwilach odpowiedziano mi, iŜ u bodajŜe Pani sekretarz (pokój po lewej wchodząc do Urzędu)...jednak Pani
jest na urlopie...więc do nikogo...

MS – bez demagogii ... Jest taki akt prawny jak Kodeks Postępowania Administracyjnego, który obliguje Urzędy i strony postępowania do
stosowania norm w nich zawartych. W Pańskiej wypowiedzi widać, Ŝe nie sprawuje Pan odpowiedniej kontroli nad urzędnikami Gminy,
którzy Panu podlegają. Proszę zobligować urzędników do stosowania KPA, a z pewnością nie będzie miał Pan telefonów ze skargami.
Wójt - To Pan stosuje demagogię, bo ja naprawdę mam wyjątkowo nieliczne skargi na działalność urzędu, które bardzo często /po
wyjaśnieniach i wytłumaczeniu, takiej a nie innej procedury/ są przyjmowane przez petenta pozytywnie. Jak juŜ powiedziałem,
pracownicy urzędu są profesjonalistami i oddani swojej sprawie. Natomiast w kaŜdej dziedzinie zdarzają się jakieś potknięcia za
które, w imieniu moich pracowników, serdecznie przepraszam.
Lady 75 - Dzieci wracając ze szkoły, aby zdąŜyć na autobus jadący w kierunku Suchego Dworu, muszą bardzo się spieszyć! Najbardziej w
czasie, w którym autobus w kierunku Suchego Dworu jeździ jedynie raz na godzinę oraz po godzinie 13.30. Dzieci kończą lekcje np. o
godz. 13.30 , a autobus odjeŜdŜa o godzinie 13.34 - fizycznie nie moŜliwe jest dotarcie na czas na autobus. Dziecko musi się przebrać,
pokonać przejście dla pieszych i przebyć jeszcze długi odcinek drogi na przystanek. Spiesząc się, w biegu dzieci wylatują na ulicę. Jak
zauwaŜyłam, mimo oznakowania przejścia dla pieszych i znaków "Uwaga dzieci na drodze" kierowcy samochodów na tym odcinku drogi
nie zawsze zachowują szczególną ostroŜność - jest to rzadkością. Rozkład jazdy autobusów nie moŜe być zmieniony, Ŝeby bardziej
zsynchronizować go z dzwonkami szkolnymi. Czy jest szansa na połączenie dwóch początkowych przystanków autobusowych na ulicy
Szkolnej w jeden znajdujący się na przeciw szkoły? Dzieci miałyby bliŜej. Kierowca autobusu widząc przechodzące przez przejście dzieci
mógłby na nie chwilę poczekać a nie zamykać im drzwi przed nosem.
maciek 12 - Od paru lat proszę, Ŝeby postawić parę słupków w sposób uniemoŜliwiający parkowanie samochodów przed szkołą przy ul.
Szkolnej. Codziennie dzieci muszą uciekać przed samochodami parkującymi na chodniku. Miliony złotych poszły na ścieŜkę rowerową
Kosakowo-Dębogórze, z której prawie nikt nie korzysta, a tu chodzi o nasze dzieci. Wójt nie widzi nic groźnego.
Wójt - Wójt widzi groźną sytuację i w tej sprawie przeprowadziliśmy szereg rozmów i dyskusji. Rozesłaliśmy cały wachlarz pism.
W sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusów, przekaŜę tą sprawę mojemu zastępcy, który jest za to odpowiedzialny i
przedyskutuje to z przewoźnikiem. UwaŜam, Ŝe taniej i szybciej naleŜałoby dostosować godziny lekcyjne do autobusów, dlatego Ŝe
od przyszłego roku mamy zapłacić za komunikację na terenie gminy Kosakowo 2.6mln złotych. Jest to wzrost o 800 tys. złotych w
stosunku do tego roku.. Jest to zabójcze dla naszego budŜetu i prawdopodobnie będziemy zmuszeni ograniczać częstotliwość
kursów autobusowych, a nie je zwiększać. Zastanawiamy się takŜe, w miarę wzrostu funduszy i w czasie przebudowy i rozbudowy
szkoły w Pogórzu, która nastąpi w granicach lat 2012-2013, o wybudowanie kładki nad jezdnią, która spowoduje bezpieczne
przechodzenie na drugą stronę. Będzie to jedno z zadań w moim programie wyborczym na następną kadencję.
Proviet - parodia i zaścianek z tymi autobusami. Dziwne, Ŝe gmina nie ma pomysłów na inne rozwiązania dotyczące komunikacji między
gminą a Gdynią. MoŜe lepiej zlikwidować gminę i przyłączyć sie do Gdyni ?
werty – Ograniczenie ? Panie bez szaleństw bo czuję, Ŝe w momencie tego ograniczenia ludność zacznie głośniej coraz głośniej krzyczeć..
ps skąd wzięła sie podwyŜka do 2,6mln? skoro nam nie jeździ sie nic lepiej...
baldur - Postawienie parę słupków lub pergole rozwiązało by problem.
MS - Panie Wójcie, nie rozwaŜał Pan zakupu gimbusa dla naszych dzieci? Proponuję zmniejszyć dotację dla GOKiS o 80% i tę kwotę
przeznaczyć na zabezpieczenie przewozu dzieci do i ze szkoły.
Maciek 12 - czas narad i rozmów trwa od lat. Nie moŜna postawić 1 (słownie jednego) słupka przy chodniku za przejściem dla pieszych.
Sołtys i Radny Pan Strzelecki "walczy" w tej sprawie od 2 lat i jest bezradny. Jeden metalowy słupek. Chodzi o bezpieczeństwo naszych
dzieci, a nie o jałowe, trwające latami dyskusje.
sandy - Ja właśnie w tej sprawie, którą juŜ poruszałem przy okazji ostatniego czata z Panem Wójtem (niestety nie było moŜliwości
czasowych, a i trochę chęci przyznaje, na spotkanie w Urzędzie). Czy z powodu skokowo rosnących kosztów funkcjonowania komunikacji
miejskiej nie warto jednak czegoś zmienić w kwestii jej organizacji na terenie Gminy? PrzecieŜ te koszty wynikają z monopolu gdyńskich
przewoźników komunalnych, którzy mówiąc najoględniej, do najtańszych nie naleŜą. MoŜe czas ogłosić przetargi na obsługę linii
gminnych? Bynajmniej nie namawiam do rezygnacji z usług ZKM Gdynia, gdyŜ wiąŜą się z tym pewne profity dla mieszkańców, choćby
moŜliwość korzystania z tanich biletów metropolitalnych, ale pewne oszczędności są tu moŜliwe. Strona ZKMu informuje ostatnio o
wprowadzeniu do obsługi linii Z nowego przegubowego autobusu Mercedes, a co najciekawsze firma, która obsługują tą trasę i zakupiła
ten autobus, świadczy swoje usługi około 2zł taniej na tzw. wozokilometrze niŜ obsługujący naszą Gminę przewoźnicy komunalni. MoŜe
przetargi są wyjściem z sytuacji i pozwolą przynajmniej zachować dotychczasową ilość kursów?
Wójt - radziłbym na przyszłość nie szarŜować stwierdzeniami o dyskusjach, a nie załatwianiu sprawy. Jak dotychczas
rozwiązujemy wszystkie sprawy występujące na terenie gminy systematycznie i zgodnie z literą prawa. To nie jest wymówka, ale
taka jest rzeczywistość w Polsce, Ŝe są ulice powiatowe wojewódzkie i gminne. Zgodnie z ustawą o finansowaniu samorządów
gmina nie ma prawa i nie moŜe finansować samodzielnie zadań nie naleŜących do niej i dlatego rozwiązujemy je wspólnie w miarę
posiadanych środków, które mogą uruchomić inne jednostki samorządowe.
Z autobusami moi poprzednicy zrobili juŜ eksperyment, uruchamiając wewnętrzną komunikację na terenie gminy z przesiadką w
Pogórzu na dojazd do Trójmiasta i wówczas był krzyk i musiano się po tygodniu wycofać z tego pomysłu. Autobusy w tej chwili są
tańsze, gdyŜ nasz mieszkaniec za 2.50 jedzie całą trasą.
sandy - Nie zrozumieliśmy się najwyraźniej. Nie chodzi mi o tworzenie własnej gminnej komunikacji, ale wystąpienie do ZKM
Gdynia/władz miasta Gdyni/, aby na linie obsługujące Gminę rozpisać przetargi, gdzie wygra najtańszy. W ten sposób zapewne koszty
funkcjonowania komunikacji miejskiej by spadły, a co za tym idzie, kwota dotacji gminnej do niej równieŜ.
werty - moŜemy ruszyć 165 kosztem 146 będzie taniej dla gminy i lepiej dla nas a Ŝe przesiadać się będziemy na górnym to juŜ jakoś
zaciśnie się zęby, aby było w końcu trochę lepiej.
Wójt - Całkowicie rozumiem, nie ma innej moŜliwości. Tylko Ŝe w formie przetargu następuje we wszystkich sytuacjach wybór
przewoźnika i ZKM organizuje co roku takie przetargi. Jest to bezwzględny wymóg prawny.
Marcinb - Panie Wójcie, na jednym ze spotkań przedwyborczych wręcz deklarował Pan, Ŝe będzie to gmina, gdzie postawiono na
zabudowę jednorodzinną (względnie bliźniaczą). Skąd więc zmiana (i budujące się bloki)?
Wójt - i w dalszym ciągu gmina ta jest w swojej przewaŜającej części gminą o budownictwie jednorodzinnym małym. Jedynie na
styku z Gdynią, w studium zezwolono na budownictwo wielorodzinne, ale nie są to bloki. Są to budynki cztero mieszkaniowe.
Trzeba teŜ zrozumieć potrzeby naszego społeczeństwa. Nie wszystkich stać finansowo na wybudowanie domku jednorodzinnego,
wykupienie mieszkania w takim cztero-rodzinnym budynku jest o wiele tańsze. Budynki takie są o wiele tańsze dla gminy, gdyŜ
budujący deweloperzy, tacy jak Eurostyl i Shiraz, przy okazji budują całą infrastrukturę na własny koszt: drogi, kanalizację itp.
Natomiast w osiedlach domków jednorodzinnych koszty infrastruktury ponosi gmina. Jak juŜ mówiłem, są to sporadyczne miejsca
na terenie gm. Kosakowo.
Marcinb - Chciał Pan chyba napisać czterokondygnacyjnym a nie czterorodzinnym...

A tak na marginesie - współczuje szczęśliwym posiadaczom domków jednorodzinnych w sąsiedztwie kolejnego blokowiska... A moŜe
jakieś studium przewiduje kolejne lokalizacje budownictwa wielorodzinnego, skoro teraz słyszymy "przewaŜające"?
Wójt - Odpowiedziałem, Ŝe we studium budownictwo wielorodzinne zlokalizowane jest we wsi Pogórze, na styku z Gdynią. A tak
na marginesie, juŜ stoją dwa domy i proszę się przyjrzeć im, co one wspólnego mają z blokiem.
AR - Czy prowadzone są jakieś rozmowy z Telekomunikacją Polską, Netią lub innymi firmami kompleksowo zajmującymi się telefonami,
internetem w sprawie podłączenia nowych mieszkańców? Nowe domy powstają, a szans na telefon nie ma...podobno jest stara rozdzielnia i
więcej numerów nie przyjmie.,..w tej chwili większość chyba korzysta z internetu firmy Interkar z Redy jednak jakość ich usług jest raczej
na niskim poziomie... Wiem, Ŝe na moim osiedlu (ul. Goździkowa w Kosakowie) są połoŜone kable jednak tylko do głównej ulicy...a brak
podłączenia ich do centralki...czy jest moŜliwość rozmów z TP SA nt ewentualnej rozbudowy sieci w naszej gminie...
Wójt - Odpowiadając Panu na to pytanie, na terenie gminy przygotowujemy konferencję w pierwszym kwartale przyszłego roku na
temat szeroko pojętej telekomunikacji tj. sieci internetowej, telefonicznej, telewizji kablowej itp., która ma wypracować drogi i zadania
gminy do rozwiązania tego problemu.
AR - A czy juŜ na tej konferencji będą usługodawcy takich usług?
admin - Tak oczywiście. Będziemy informować o tym.
AR - to trzymam za słowo...póki co, to jesteśmy skazani na TV SAT, telefon komórkowy i internet radiowy
werty - dział - "Pytania do Wójta" ciekawa inicjatywa lecz niestety niezbyt chętnie wójt odpisuje na nasze posty, moŜna wiedzieć
dlaczego?
Wójt - Odpowiedzi są udzielane po zebraniu pewnej ilości pytań. Ale jeŜeli jest taka potrzeba to będziemy odpowiadać częściej,
przyjmując odpowiedzi dekadowo tzn. raz na 10 dni.
MS - proszę o odpowiedzi:
1. 03.10.2009 r. odbyły się na Pogórzu PoŜarnicze Zawody Sportowe - czy brała tam udział nasza reprezentacja, jeŜeli nie to dlaczego?
2. Czy będzie Pan renegocjował umowy z Gdynią w sprawie Lotniska i Opener Heineken Festiwal w kwestii ujęcia w nich zapisów
dotyczących przekazania środków finansowych dla Gminy?
3. Czy w związku z powyŜszymi tematami zamierza Pan zbudować drogi: Kosakowo - ObłuŜe i Suchy Dwór - Dębogórze?
4. Jak jest docelowa wysokość udziałów w spółce lotniczej i ile udziałów na dzień dzisiejszy ma Gmina Kosakowo i ile ma Gdynia?
5. Na jaką kwotę na dzień dzisiejszy Gmina Kosakowo jest zadłuŜona i w jakich bankach?
6. Dlaczego szuka Pan tak daleko inwestorów aŜ Chinach zamiast zabiegać o codzienne potrzeby mieszkańców Gminy Kosakowo?
7. Kiedy powstanie w Kosakowie Komisariat Policji i ilu funkcjonariuszy będzie tam pracować?
8. Dlaczego nie współpracuje Pan z Komendantem Powiatowym Policji w Pucku w kwestii bezpieczeństwa?
9. Dlaczego nie dba Pan o młode rodziny z dziećmi i nie zapewni publicznego Przedszkola w naszej Gminie (dotyczy opieki
całodziennej)?
admin - Pytania zostaną przekazane do odpowiedzi i wkrótce pojawią się w dziale "Pytania do Wójta"
Lady 75 - Zgodnie z obietnicami chodnik miał być zrealizowany do końca bieŜącego roku. Proszę o podanie terminu rozpoczęcia budowy
chodnika wzdłuŜ ulicy Dąbrowskiej na Suchym Dworze. Obecnie poruszanie się po osiedlu w zasadzie po ulicach jest bardzo
niebezpieczne dla pieszych, tym bardziej, Ŝe widoczność jest słaba i jest to kwestią czasu, gdy dojdzie do jakiegoś niebezpiecznego
wypadku.
Wójt - Jest ogłoszony przetarg na realizację chodnika przy ulicy Dąbrowskiej. Dnia 6 listopada będzie on rozstrzygnięty, ale
sprawa tego chodnika jest bardziej złoŜona, gdyŜ na ostatnim zebraniu wiejskim ustalono, Ŝe chodnik będzie biegł po stronie
wewnętrznej ulicy, tj. tam gdzie nie ma ani kawałka chodnika, ani Ŝadnego przystanku. Wczoraj na sesji rady, radny Kądziela
wypowiedział się, Ŝe chodnik ten powinien być zbudowany po zewnętrznej stronie jezdni, tj. tam, gdzie jest szerzej i część chodnika
od kapliczki jest juŜ zbudowana i znajdują się przystanki autobusowe. Odpowiadając na sesji na tą sprawę, stwierdziłem, Ŝe
faktycznie chodnik ten powinien być zbudowany po stronie wnioskowanej przez radnego Kądzielę, ale wola ludu tj. zebrania
wiejskiego zadecydowała inaczej. W związku z powyŜszym czekam na ostateczną decyzję do 6 listopada i jedynie mogę odwołać
przetarg i zmienić warunki budowy tego chodnika, ale w tym wypadku, jego budowa będzie na wiosnę przyszłego roku. UwaŜam,
Ŝe tak powinniśmy zrobić.
maciek 12 - Panie Wójcie! Pan Radny Kądziela miał czas się przygotować. Mógł przedstawić swoje racje na zebraniu, albo przekazać je
przez inną osobę. Podawanie ich teraz jest kpiną z mieszkańców. Pana obietnica nie będzie po raz kolejny dotrzymana. Przetarg kończy
się 6.11,. czyli budowa moŜe się rozpocząć dopiero w grudniu. W błocie i śniegu. Co z jakością robót w takich warunkach?
adam - Lud wyraził swoją wolę na zebraniu wiejskim na początku 2008 r. podczas dyskusji na temat trasy autobusu 194. Odbyło się
wtedy głosowanie, które jednoznacznie określiło po której stronie powinien być chodnik, po prawej patrząc od ul. Kochanowskiego. Są
na pewno odpowiednie zapisy w protokole ze spotkania. Gdyby spełnił Pan swoje ówczesne obietnice o szutrowym chodniku do końca
2008 r. temat dawno byłby rozwiązany.
maciek 12 - Oczywiście pamiętamy obietnicę Pana Wójta o chodniku szutrowym - przed "wpuszczeniem" autobusu 194 w osiedle.
Wójt – Chodnik, jak nie będzie warunków do budowy, to nie będzie budowany w błocie ani w śniegu. Poza tym hołduję zasadzie
lepiej późno, niŜ wcale. Nie powiedziałem, Ŝe wstrzymujemy, ale czekamy na odpowiednią reakcję mieszkańców, rady sołeckiej
itp.
Lady 75 - Czyli mam to rozumieć, Ŝe powinno być zorganizowane kolejne zebranie wiejskie, aby skonfrontować się z reakcją
Mieszkańców?
maciek 12 Panie Wójcie, reakcja Mieszkańców juz była, Rady Sołeckiej teŜ. Proszę hołdować zasadzie, Ŝe obietnic się dotrzymuje.
Jędrek - czy mógł by pan ogłosić ostatecznie po której stronie będzie budowany chodnik: - po wew. stronie osiedla, gdzie jak
stwierdzono jest mniej miejsca i kilkunastu mieszkańców mających posesje z tej strony wykrzyczało swoje racje (dla mnie
niezrozumiałe); - czy po zewnętrznej, gdzie juŜ część chodnika jest, są przystanki, sklep, latarnie i jest to najbardziej rozsądne
rozwiązanie (takŜe szerszy pas)
adam - Panie Wójcie, jeszcze raz przypomnę. Decyzje zapadły juŜ w 2008 r. Pana słowo, mam nadzieję jest jeszcze chyba coś warte.
chodnik jest bezwzględnie konieczny i to jeszcze przed zimą, bo zimą ta ulica stanowi największe zagroŜenie dla dzieci, matek z
wózkami itd.
baldur - Te Maciek krytykować jest łatwo, Weź się w garść i kandyduj na Wójta zobaczysz czy to taki łatwy chleb.
Lady75 - Dla mnie rozsądnym jest takŜe kontynuowanie chodnika po prawej stroni ulicy Dąbrowskiej. Powinno być teŜ oznaczone
przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy w okolicach przystanka na ul. Dąbrowskiej. Autobus, który ma tam postój zasłania widoczność
i dzieci mają trudności. Baldur, chcesz ze mną porozmawiać to proszę zadzwoń 604 345 445.
Jak się składa publiczne obietnice wobec mieszkańców to chyba się wie co się mówi. Na ten chodnik czekamy 2 lata. Jak moŜna obiecać

coś na co się nie ma wpływu?.
Jakbym był wójtem nie składałbym obietnic bez pokrycia. Czy ja oczekuję duŜo? Suche buty codziennie? z bezpiecznym przejściem przez
jezdnię.
Jędrek - Panie wójcie podam jeszcze jeden argument za usytuowaniem chodnika po zew. stronie osiedla. Dla osób mieszkających po
wewnętrznej stronie nie ma to w zasadzie róŜnicy (poza wyŜej przedstawionymi) bo idąc do sklepu czy na przystanek, muszą i tak raz
przeciąć ul. Dąbrowską, natomiast dla mieszkańców zew. strony osiedla przy połoŜeniu chodnika przy wew. stronie osiedla doszło by do
absurdu, bo chcąc iść na autobus, czy po zakupy musieli by przejść przez jezdnię dwukrotnie. Chyba przyzna pan Ŝe to trochę śmieszne i
choć w Polsce juŜ jest wiele takich absurdów to nie powód by robić kolejny.
Wójt - Kochani zdecydujcie się. śałuję, Ŝe nie byłem na tym zebraniu, bo cały czas stoję na stanowisku, Ŝe chodnik ten powinien
„iść” po stronie zewnętrznej, czyli tam gdzie jest juŜ część chodnika, przystanki, lampy. Ale zebranie zadecydowało inaczej i do tej
decyzji przygotowano projekt budowy i taki teŜ ogłoszono przetarg. Jeszcze prześpię się z tą decyzją, ale najprawdopodobniej
odwołam przetarg, co będzie związane - przepraszam za to - z jeszcze jedną zimą bez chodnika, gdyŜ nowe miejsce i nowy chodnik
nie damy rady zrobić do końca roku. Dla logiki sprawy, Ŝeby w przyszłości ludzie nie wyśmiewali z tej decyzji myślę, Ŝe trzeba
zmienić bieg tego chodnika.
maciek 12 - Po co zwoływać mieszkańców i pytać ich o zdanie? PrzecieŜ tam byli pańscy urzędnicy, m.in. p. Miszewski. Oni mogli
przedstawić argumenty za i przeciw. Jak moŜna w ogóle głosować, którą strona ma biec chodnik? Decydują o tym względy bezpieczeństwa
i ekonomiki. MoŜe mamy glosować, którą strona mają jeździć pojazdy?
Jolka – Mam nadzieję, Ŝe chodnik będzie po stronie, gdzie znajdują się przystanki autobusowe bo to po prostu jest logiczne. Panie Wójcie
ma Pan całkowita rację, lepiej zastanowić się dwa razy niŜ zrobić cos z czego inni będą się za chwilę śmiać.
Jędrek - Panie Wójcie słusznie pan powiedział. Proszę podjąć rozsądną decyzję i nie kierować się garstką mieszkańców, którzy się czegoś
domagali nie patrząc na całokształt. Dobrze, Ŝe jest taki Wójt, który kieruje się rozsądkiem, oby więcej takich ludzi w gminie. Jeśli juŜ coś
robić to zrobić dobrze.
Jolka- A najlepiej zrobić chodnik po obu stronach jezdni. Bo mieszkańcy wypowiadają się na ten temat głównie dlatego, Ŝe nie chcą , by
koło ich płotów chodzili sąsiedzi i nie decydują tu Ŝadne argumenty ekonomiczne, ani logiczne tylko własny czubek nosa. Sadzę, Ŝe nie są
potrzebne w takim przypadku Ŝadne konsultacje społeczne bo przecieŜ chodnik to nie jest Ŝaden nowy wynalazek on po prostu ma być.
Wójt - W ciągu najbliŜszych 4 dni powiadomię w dziale "Pytania do Wójta" o mojej decyzji. Dziękuję za wsparcie i
wyrozumiałość.
Alicja k - Mam pytanie o Gminny Dom Kultury. Kiedy nowa siedziba zacznie swoją działalność? Czy oferta na stronie GOKISu odnośnie
wynajmu sali odpłatnie dotyczy działań komercyjnych? czy GDK będzie otwartym Domem dla mieszkańców Gminy, czy
skomercjalizowaną instytucją nastawioną na zysk?
Wójt - Mam wraŜenie, Ŝe Pani nie mieszka na terenie gminy Kosakowo i nie przejeŜdŜa przez jej terytorium. Gminny Dom
Kultury juŜ od kilkunastu dni zaprasza mieszkańców, młodzieŜ, osoby starsze do bogatej oferty zajęć, które odbywają się w
Gminnym Domu kultury. Tych zajęć jest tak duŜo, Ŝe niektóre odbywają się innych miejscach, takich jak świetlica OSP Kosakowo,
świetlice wiejskie. Radzę wejść na stronę internetową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i przekonać się o bogatej ofercie tej
instytucji.
MS - W czerwcowej imprezie organizowanej przez GOKiS "Plener malarski" wydatkowano 40.000 zł. Na co poszły te pieniądze? Kto z
nich korzystał? Przyrównując kwoty do wydatków na imprezy sportowe po 5 czy 8 tys., kwota 40 000 zł jest chyba wygórowaną?
Wójt - Nikt nie wydał takich pieniędzy. Jest to propozycja na przyszły rok, która jest w tej chwili dyskutowana w róŜnych
gremiach samorządowych. Koszty pleneru malarskiego to: zakwaterowanie i wyŜywienie artystów plastyków. Oni zaś w zamian
pozostawiają nam swoje obrazy olejne z tematyką o gminie Kosakowo /kaŜdy artysta po jednym duŜym obrazie, dwóch średnich lub
trzech małych/. My z kolei wykorzystujemy te obrazy dla promocji Gminy, dając je w prezencie z okazji róŜnych uroczystości poza
gminnych. Takie prace znajdują się np. w Centrum Mickiewiczowskim w śerkowie - cykl 7 obrazów o Rewie, w Krościenku w
Urzędzie Gminy oraz u znakomitych przedstawicieli władzy i gości, którzy przybywają z wizytą na teren gminy Kosakowo, np.
Mera Rejonu Wileńskiego, Starosty zaprzyjaźnionej Gminy Dukszty na Litwie, przedstawiciela Związku Nauczycielstwa na
Cyprze, gdzie przebywała nasza młodzieŜ, w Hospicjum w Pucku i innych.
MS - Ile pieniędzy zamierza Pan przekazać na działalność GOKiS w 2010 r.? A ile na sołectwa? Krótkie pytanie ..., prawda?
Wójt – z powodu kryzysu gospodarczego, przewidywany dochód gminy Kosakowo będzie prawdopodobnie niŜszy o około 10 mln
złotych. W związku z powyŜszym – w ramach cięć we wszystkich działach budŜetu - sołectwa nie otrzymają funduszy. Fundusze w
sołectwach były wydatkowane w większości na wycieczki, spotkania i na małą architekturę. Wycieczek nie będzie, a spotkania
opłatkowe będą finansowane przez gminę. Natomiast budŜet dla GOKIS-u jest jeszcze w opracowywaniu. Na pewno nie będzie to
więcej, niŜ około 1mln złotych, na które składać się będzie finansowanie festynów, zawodów i olimpiad sportowych młodzieŜy,
turniejów piłkarskich i cztery periodycznie występujące przedsięwzięcia kulturalne takie, jak doŜynki, festyn Kaszubski w Rewie,
Dni Gminy Kosakowo -trzydniówki muzyczne oraz /trzeci juŜ z rzędu / Festiwal Piosenki śołnierskiej pod patronatem arcybiskupa
Sławoja-Leszka Głódzia. Z dotacji dla GOKIS-u utrzymywane są takŜe wszystkie obiekty kulturalne: Dom Kultury w
Pierwoszynie, świetlice wiejskie, Dom Kaszubski w Dębogórzu, a takŜe obiekty sportowe i boiska oraz działalność sekcji
młodzieŜowych i dorosłych, a takŜe nowoutworzony - ku radości starszej społeczności - Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Alicja k - ale czy warto finansować Festiwal Piosenki śołnierskiej, na który przychodzi garstka osób i który- mimo duŜego jak mniemam
- wkładu finansowego, nie obył się bez technicznej klapy? Czy warto finansować imprezę, która nikogo nie interesuje?
Czy Gokis planuje propagowanie swojej oferty w inny sposób niŜ plakat, czy internet? MoŜe przydałyby się ulotki informujące o ofercie
gokisu, które dotrą do nowych mieszkańców Gminy? tzn. tych, którzy cały czas się wprowadzają i nie mogą odnaleźć się w nowym
środowisku?
MS - Na Festiwal Piosenki śołnierskiej ma być przekazane 39 tys. zł. z budŜetu Gminy, gdzie tu celowość? Poza tym, właśnie w czasach
kryzysu pieniądze nie powinny być wydawane centralnie, a lokalnie przez sołectwa. Gospodarze sołectw najlepiej wiedzą czego
oczekują ich mieszkańcy, a nie Dyrektor GOKiS? I dlaczego Dyrektor GOKiS decyduje o wydatkowaniu naszych pieniędzy, a nie
sołtysi?
Wójt - Kolejna demagogia. Cały czas byłem na festiwalu, od rozpoczęcia do zakończenia i nie zauwaŜyłem Ŝadnej technicznej
klapy, a wbrew pozom, zainteresowanie było duŜe - pełna sala. Co do wydawania pieniędzy, we wszystkich samorządach, w całej
Polce, a i na świecie są powołane instytucje /takie jak GOKIS/ do propagowania kultury i sportu. Myślę, Ŝe w XXI wieku nie stać
nas na chałturę i nieprofesjonalizm. O celowości wydatkowania pieniędzy na kulturę i sport nie decyduje dyr. GOKISu, jest on
jedynie wykonawcą woli Rady Gminy, Wójta, i Społecznej Rady Programowej.

Alicja k - UwaŜam, Ŝe GOKIS powinien postawić na oddolność podejmowanych działań na animację społeczną, o której Dyrektor GOKIS
mówi, ale niestety nie ma pojęcia. Np. skupić się na eliminowaniu problemów społecznych, których nie brakuje (anonimowość, brak
zaufania). Wolałabym, aby moje pieniądze zostały wydane na działania, dzięki którym mieszkańcy poczują się w swoim miejscu
zamieszkania lepiej, a nie na działania, które mają na celu zapewnienie krótkiej rozrywki w złym wydaniu - nic z tego nie wynika.
Poza tym dobrze zorganizowane i zaplanowane działania społeczne nie wymagają takich kosztów! za 39 tys. zł. moŜna zorganizować
conajmniej 15 dobrych, przyczyniających się społeczeństwu wydarzeń.
MS - Ale ten Ośrodek został powołany równieŜ do pozyskiwania środków z zewnątrz dla Gminy. Wobec tego, ile Dyrektor GOKiS
pozyskała przez dwa lata dla Gminy przy wydanych 2 mln. zł. z budŜetu Gminy?
Prowiet - i szkoda ze kaŜda impreza GOKISu to akademia prowadzona przez panią dyrektor ku czci swego pracodawcy .... to Ŝenujące
byłem z dziećmi na imprezie gdzie pół godziny słyszałem tylko o wspaniałym wójcie ... czy wójtem nie wzdryga ? i nie powinien
ukrócić tych publicznych gloryfikacji prowadzonych przez pana podwładną? to po prostu jest niesmaczne
Alicja k - Panie Wójcie, Pan był widzem. O technicznej klapie wiem stąd, proszę kliknąć i przeczytać komentarz:
http://www.kosakowo.pl/gokis/index.php/2009/09/21/iii-festiwal-piosenki-zolnierskiej/ . Sala pełna, ale głównie osób starszych. To ma być
sukces? Czekam z niecierpliwością na wydarzenie kulturalne, które zainteresuje mnie, moją rodzinę, moich sąsiadów w wieku od 25- 50 lat
i sprawi, Ŝe przyjdziemy.
Wójt - Sama demagogia i przesada. Skąd Pan MS znalazł 2mln zł /na GOKiS/. Nie moŜna rzucać cyfr tak na wiatr. Proszę sobie
przeczytać wszelkiego rodzaju ogłoszenia, zawiadomienia i zaproszenia na terenie Gdyni, Gdańska i innych ościennych jednostek
samorządowych, na których wszędzie i zawsze mówi się, ze na uroczystość zaprasza prezydent Gdyni Wojciech Szczurek,
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, burmistrz Redy itp. I u nas jest tak samo, to wójt gminy jako jednoosobowy organ
wykonawczy Gminy, wybrany przez społeczeństwo, zaprasza na imprezę: festyn, uroczystość i zawody. Ja jestem wójtem całego
społeczeństwa Gminy. Cześć mieszkańców chce zabawy, część drogi, część oświetlenia, część kanalizacji, część budowę sali i boiska.
I ja wraz z radą gminy w miarę moŜliwości budŜetu, muszę zabezpieczać oczekiwania moich wyborców, społeczności gminy.
Osoba, która chce być społecznikiem, która chce reprezentować innych, musi takŜe mieć te cechy i być tolerancyjna w stosunku do
innych którzy mają róŜne potrzeby i inne zapatrywania. TakŜe, Drogi Internauto, jeŜeli Tobie się coś nie podoba, to nie znaczy Ŝe
wszystkim. Proszę to wziąć pod uwagę.
Magda m - Witam serdecznie, ze względu na to, Ŝe nie moŜna odpowiadać na tematy poprzedników, pisze nowy, aczkolwiek dotyczy tego
samego, Toru w Kosakowie. Pytanie moje, czy gmina ,Wójt ma jakiś pomysł na tych ludzi? bo jeśli jest tak jak piszą ,czy było to
konieczne? nie było jakiegoś dialogu między stronami? Jeśli znów zaczną jeździć po lasach, zrobi sie nerwowo...sama miałam taką
sytuację, Ŝe zza zakrętu wyleciał quadowiec i musiałam uciekać z dzieckiem na pobocze, co by mnie nie staranował ! zgroza...ale powiem
szczerze, Ŝe jakiś czas był spokój w lasach?! moŜe faktycznie ten tor powinien zostać niech go mają i tam się wyŜywają, mają co chcieli i
my będziemy mieli spokój i pewność ,Ŝe nas nie rozjadą w lesie
AR - Proponuję zakaz wjazdu do lasu dla quadowców...zresztą chyba i tak nie mogą oficjalnie poruszać się po lasach...
Magda m - No tak, jest zakaz, ale to nie zmienia faktu, Ŝe są w lasach?
Wójt - kolejny temat niezrozumienia i współŜycia mieszkańców. Zorganizowano na uboczu tor quadowy, na prywatnym polu w
odległości około 700-800m od zabudowań i związku z protestem "najbliŜszych sąsiadów" stanowiskiem powiatu i pismem ministra
rolnictwa musiałem wydać decyzję o likwidacji tego toru ze względu na degradację gruntu. Doszło do takich sytuacji, Ŝe niektórzy
z oponentów wystąpili do gminy o wypłatę odszkodowania za utracone korzyści.
Jesteśmy na etapie rozmów i załatwiania terenu przy tak zwanej radarze na terenach pól pierwoszyńskich. O otrzymaniu terenu od
wojska mamy wstępne zapewnienie. Gdy wojsko dostanie decyzję sądową o oddaniu części gruntów dla byłego właściciela, resztę
skłonne jest oddać nam, czyli gminie Kosakowo, gdzie prawdopodobnie zorganizujemy tor quadowy.
Magda m - Liczę na odpowiedź pana Wójta....bo temat w naszej okolicy jest bardzo aktualny...
AR - niepokoi mnie tylko to, iŜ ktoś wymyślił sobie Ŝe kupuje Quada a reszta musi mu dostarczyć miejsce na jego hobby...ehh
rzeczywistość...
Miejscowy - Obawiam się, Ŝe nie wystarczy "prawdopodobnie powstanie tor". Co do protestu i odszkodowań niektórych z mieszkańców,
chciałbym je chociaŜ zobaczyć. Z drugiej strony "700-800 metrów"??? Ja 12 lat w takiej odległości mieszkałem od obwodnicy
trójmiejskiej i nigdy nawet przez myśl mi nie przeszło, Ŝe tam jeŜdŜą TIR-y i inne temu podobne i zakłócają spokój. Zapyta Pan dlaczego?
JuŜ odpowiadam. W takiej odległości po prostu nic nie słychać. Musieli by mury walić, Ŝeby coś się przeniosło. To nie jest argument wg.
mnie na likwidację toru. Proszę zapoznać się z tematami w dziale "pytania do wójta". Tam zamieściłem kilka argumentów dla których
warto cofnąć decyzję odnośnie likwidacji toru. Ten tor gwarantuje spokój na ulicach i terenach całej gminy Kosakowo.
Panie Arturze! Nikt nikomu nie musi dostarczać miejsca! KaŜdy ma prawo na swoje hobby i nawet Pan nie moŜe mu tego odebrać. JeŜeli
Pan woli kółko szachowe, to w kaŜdej podstawówce takie istnieje. JeŜeli inne to wystarczy poszukać. Proszę tylko nie zabierać młodym
ludziom moŜliwości wyszalenia się w przystosowanym do tego typu miejscu. Pragnę jeszcze nadmienić, Ŝe jest to miejsce które powstało
nie za pieniądze gminy, ale za pieniądze szarych obywateli.
Wójt - W tej sprawie teŜ będzie głębsza analiza i wyjaśnienie w dziale "pytania do wójta"
Magda m - No tak, ale nie jest to zabronione...kupując motocykl czy rower, piłkę, deskę, wędkę itp. masz gdzie tych rzeczy uŜywać....a
raczej quadowcy nie bardzo? Wydaje mi się ,Ŝe jest to bardzo szykanowana społeczność przez innych.
Miejscowy - Dziękuję. Z niecierpliwością będę oczekiwał na odpowiedź. Jestem przekonany, Ŝe w tym temacie moŜna dojść do
porozumienia. Dlaczego by tak nie stworzyć w gminie nowego koła zainteresowań sportem motorowym. JeŜeli nie przeszkadza nikomu
start i lądowanie samolotów, to myślę, Ŝe parę Fuadów, czy motorów nie zrobi zupełnie nic złego.
Wójt - Zapraszam na następny czat internetowy. Odbędzie się w styczniu, na początku przyszłego roku, a na bieŜąco zapraszam do
mnie. A dla tych nieśmiałych z działu forum "pytania do Wójta" – jak zapowiedziałem, co 10 dni odpowiedź. Dobranoc, Ŝyczę
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, Ŝebyśmy szczęśliwi i zdrowi weszli w Nowy Rok. I mam nadzieję, Ŝe moje działania i
wszystkich słuŜb gminnych i instytucji zaspokoją róŜnorodne społeczne, gminne potrzeby. Jerzy Włudzik
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpowiedź Wójta o podjętej ostatecznie decyzji w sprawie budowy chodnika przy ul. M. Dąbrowskiej w Suchym Dworze /z forum pytania
do Wójta 3.11., godz. 1:16/
Wójt - Po przemyśleniu sprawy budowy chodnika w Suchym Dworze podjąłem decyzję o zamianie budowy chodnika - z drugiej
strony (gdzie są lampy, przystanki i juŜ część chodnika). W związku z powyŜszym zlecono wykonanie projektu oraz przedłuŜono
termin składania ofert na budowę przedmiotowego chodnika do 15.12.br. z terminem wykonania na dzień 30 kwietnia 2010r.
Odpowiadając na 9 pytań p. M.Schrodera z czatu:

Ad. 1. 30.10.2009 roku na zawodach poŜarniczych w Pogórzu druŜyna OSP Kosakowo była gospodarzem, zabezpieczała całość zawodów i
imprezy, w związku z powyŜszym nie uczestniczyła w zawodach. W zawodach uczestniczyły OSP z powiatu puckiego, których ilość
wyjazdów na akcje w ciągu roku wynosi od kilku do kilkudziesięciu, dla przykładu zwycięzca druŜyna OSP Karlikowo, uczestniczyła w
akcjach ratunkowo-gaśniczych około 40 razy w tym roku. Natomiast nasza OSP uczestniczy co roku w przeszło 100 akcjach ratowniczo
gaśniczych. Nie potrzeba nam ćwiczeń, gdyŜ nasi straŜacy szkolą się bezpośrednio w akcji. Natomiast te druŜyny, które nie mają tak duŜej
ilości akcji, ćwiczą dodatkowo umiejętności gaśnicze. Przeprowadzam rozmowy z Zarządem Powiatowym OSP, Ŝeby zorganizować
zawody druŜyn młodzieŜowych, Ŝeby umoŜliwić naszej druŜynie młodzieŜowej udział w tych zawodach.
Ad. 2 i 4:
Nie będę renegocjował umowy z Gdynią w sprawie lotniska, gdyŜ od samego początku ustaliliśmy, Ŝe Gdynia swoje udziały w spółce
lokuje w postaci finansowej, natomiast gmina Kosakowo w postaci gruntu, który został Gminie Kosakowo przekazany decyzja Ministra we
wrześniu bieŜącego roku. Docelowa wysokość udziałów jest jeszcze nieznana, gdyŜ będzie ona kształtowała się w czasie rozbudowy i
rozwoju lotniska. Na dzień dzisiejszy, jak juŜ powiedziałem, bez udziałów gruntów, które aktualnie przejmujemy , spółka posiada 1691
udziałów, z tego 1591 Gdynia i 100 udziałów gmina Kosakowo. Z chwilą przekazania gruntów, spółce przez gminę Kosakowo, nasze
udziały radykalnie się zwiększą i przekroczą udziały Gdyni. Jednocześnie chcę powiadomić, Ŝe zgodnie z paragrafem 25 pkt. 2 umowy
spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo - wszystkie uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają jednomyślności wspólników
załoŜycieli spółki tj. Kosakowa i Gdyni.”
Ad.3
Droga Kosakowo ObłuŜe zostanie wybudowana w przedziale najbliŜszych 2-3 lat. W bieŜącym roku jest wykonywane studium tej drogi, w
przyszłym roku projekt, a w latach następnych jej budowa. Droga Suchy Dwór - Dębogórze jest drogą powiatową, ale docelowo teŜ
chcemy, aŜeby powiat przy naszej pomocy wybudował tę drogę.
Ad. 5
Stan zadłuŜenia Gminy na dn. 30.09.2009r.
2 370 000 NFOŚ poŜyczka (umowa z 11.12.2001 na kwotę 6 300 000 termin zakończenia spłaty przypada na XII 2011, pozostało do spłaty
2 370 000,- )
2 100 000 WFOŚ poŜyczka ( umowa z 18.12.2007 na kwotę 3 000 000, termin zakończenia spłaty przypada na XII 2010, pozostało do
spłaty 2 100 000,- moŜliwość umorzenia 70% zadłuŜenia po spłacie)
3 000 000 BOŚ kredyt ( umowa z 11.09.2009 termin spłaty przypada na okres od I.2012 – XII 2015 uruchomiono 3 000 000,- pozostało do
uruchomienia 2 700 000 )
6 400 000 obligacje Nordea ( umowa z 04.04.2007 termin spłaty przypada na okres od IV.2011-VI.2014
---------------------------------------13 870 000 tj. 38,23% w stosunku do planowanych dochodów (36 280 149)
Ad. 6
Zabiegając o codzienne potrzeby mieszkańców gminy przeprowadzam rozmowy z róŜnymi firmami polskimi o moŜliwości ewentualnego
inwestowania na terenie naszej gmina, a takŜe z firmami zagranicznymi pochodzącymi z Chin, Kanady, Niemiec i Szwajcarii.
Ad. 7
Komisariat policji w Kosakowie powstanie w pierwszym kwartale przyszłego roku i będzie liczył 15 funkcjonariuszy.
Punkt 8
Nie rozumiem pytania „Dlaczego nie współpracuje pan z Komendantem Powiatowym Policji w Pucku w kwestii bezpieczeństwa”
Skąd takie przypuszczenie. Wręcz odwrotnie, na bieŜąco współpracuję z komendantem powiatowym policji, kaŜdorazowo wzajemnie
informujemy się o róŜnych sprawach dot. bezpieczeństwa na terenie gminy Kosakowo. Komendant jest częstym gościem u mnie, na
posiedzeniach rady i komisji samorządowej. Gmina wspomaga finansowo posterunek policji w postaci materiałów biurowych, ksero,
przekazywania sprzętu, a takŜe na zakup paliwa, a w przyszłym roku komisariat policji otrzyma dobudowany łącznik, pomiędzy policją a
urzędem gminy.
Ad. 9
Wręcz odwrotnie, dbam o młode rodziny z dziećmi. Gmina Kosakowo od 3 lat, jako jedna z nielicznych, wprowadziła moŜliwość, Ŝe kaŜde
dziecko kończące 3 lata moŜe chodzić do klas przedszkolnych. I takie klasy przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych.
Zostały zawarte porozumienia z Gminą Kosakowo w sprawie współpracy miasta Gdynia, gminy Rumia i Sopotu dotyczące zwrotu kosztów
pobytu dzieci z gminy Kosakowo w przedszkolach niepublicznych i publicznych samorządowych. W ślad za dziećmi zostaje przekazana
do wyŜej wymienionych gmin dotacja. W gminie Kosakowo od 2010 roku funkcjonować będą dwa przedszkola. Przedszkole Niepubliczne
Poziomkowo - Mosty ulica Ogrodowa 9 i Przedszkole Niepubliczne „Siódme niebo” Kosakowo ul. Krasickiego 14. Ponadto od lutego tego
roku funkcjonuje w sołectwie Suchy Dwór punkt wychowania przedszkolnego Sorbonka. Dodatkowo w ramach projektu
Superprzedszkolak zorganizowano 4 oddziały z nauką języka angielskiego. Z tej formy wychowania przedszkolnego korzysta 60 dzieci w
wieku od 3 do 4 lat. Niemniej widzimy konieczność w najbliŜszej przyszłości wybudowania gminnego przedszkola samorządowego, gdyŜ
gmina się rozbudowuje.
WIEŚCI SOŁECKIE
Zebrania Wiejskie
w Pierwoszynie, Kosakowie i Dębogórzu
W listopadzie odbyły się zebrania wiejskie w Pierwoszynie,
Kosakowie i Dębogórzu. NajwaŜniejszymi punktami zebrań
było przyjęcie uchwał o aktualizacji Planów Odnowy
Miejscowości. Przyjęcie tych aktów umoŜliwi Gminie
Kosakowo ubieganie się o dofinansowanie projektów ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Pomorskiego
2007-2013.
ZłoŜyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o:
doposaŜenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie,
sfinansowanie sztucznej nawierzchni na boisku w Kosakowie
oraz remont Domu Kaszubskiego w Dębogórzu.
Dziękujemy organom sołectwa za poparcie tej inicjatywy oraz
prace nad planami.

ZEBRANIE WIEJSKIE wsi Suchy Dwór
Sołtys Suchego Dworu zawiadamia, Ŝe w dniu 27 listopada
2009r. /piątek/ o godz. 18, 00 w Szkole Podstawowej w
Pogórzu odbędzie się Zebranie Wiejskie wsi Suchy Dwór.
Porządek zebrania: 1/ sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej za
rok 2009, 2/ budowa chodnika przy ul. M. Dąbrowskiej w
Suchym Dworze, 3/ wnioski do budŜetu na rok 2010,
4/ wolne wnioski. Zapraszamy
Sołtys Dębogórza Józef Melzer z Radą Sołecką zapraszają
mieszkańców na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu
13.12.2009 o godzinie 15.00 w Domu Kaszubskim w
Dębogórzu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.

