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

 

 



SPRAWOZDANIE  
z prac Wójta Gminy Kosakowo  

w okresie od 22.12.2009r. do 26.01.2010r.   
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Zarz� dzeniem Nr 109/2009 og
osi
em wykaz nieruchomo�ci stanowi� cych w
asno��  Gminy Kosakowo przeznaczonych do 
wydzier� awienia w trybie bezprzetargowym na okres powy� ej 3 miesi� cy. Wywieszono na tablicy og
osze�  Urz� du Gminy przez okres 21 
dni, tj. od dnia 22.12.09 do 11.01.2010r. 
2. Zarz� dzeniem Nr 113/2009 zarz� dzi
em przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej sk
adników maj� tkowych Gminy  
3. Zarz� dzeniem Nr 1/2010 og
osi
em wykaz i ustali
em czynsz dzier� awny za nieruchomo�ci stanowi� ce w
asno��  Gminy Kosakowo 
przeznaczone do wydzier� awienia w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku. Wywieszono na tablicy og
osze�  Urz� du Gminy przez okres 
21 dni, tj. od dnia 4 stycznia do 26.01.2010r. 
4. Zarz� dzeniem Nr 3/2010 zatwierdzi
em Regulamin Organizacyjny Gminnego O� rodka Pomocy Spo
ecznej. 

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na  Us
ugi geodezyjne na rzecz gminy Kosakowo 28.12.2009 r. zawarto umow�  
z firm�  Us
ugi Geodezyjno-kartograficzne Andrzej Roeske z Gdyni z cen�  53 753,20 z
. brutto 
2. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na  Budow�  chodnika wzd
u�  ul. M. D� browskiej m. Suchy Dwór gm. 
Kosakowo 18.01.2010 r. zawarto umow�  z firm�  GMM Marzena Gaffka Ty
owo – D� browa /Le�niewo z cen�  79 569,74 z
. 
Ma
e zamówienia 

nr umowy data zawarcia wykonawca warto��  brutto przedmiot umowy 

GKO� /49/2009/DI 8.12.2009 
FRODROG Firma 
drogowa Puck ul. 
Kolejowa 3a 

32 163,43 z
 remont nawierzchni drogi tymczasowej – ul. 
Olimpijskiej w Mostach, utwardzenie nawierzchni  

DI/117/2009 11.12.2009 PEKO 15 936,58 z
 wykonanie o�wietlenia w Kazimierzu, gm. Kosakowo, 
ul. � w. Marka i Kwietniowa 

DI/116/2009 15.12.2009 
PROJTEX II Zak
ad us
ug 
Technicznych Kazimierz 
Mo� d� anowski 

20 252,00 z
 

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Sieciowej, m. Rewa – nowo 
zabudowane 

III. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA 
22.12. – � yczenia i spotkanie z  jubilatami, którzy uko� czyli 90 rok � ycia, p. B. G
owienke i A. Markowc  
28.12. – udzia
 w Zgromadzeniu Komunalnego Zwi� zku Gmin Dolina Redy i Chylonki, narada bud� etowa z kierownikami 
tut. urz� du 
29.12. – spotkanie z Radc�  Prawnym spó
ki PEKO w sprawie bud� etu na bie�� cy rok 
30.12. – przyj� cia interesantów   
5.01. –  wyjazd do notariusza - podpisywanie aktów notarialnych, rozmowa z dyrygentem Chóru „Morzanie” p. 
Przemys
awem Stanis
awskim na temat dalszej wspó
pracy oraz planów dzia
ania chóru 
6.01. -  przyj� cia interesantów 
7.01. -  pierwsze z cyklicznych, codwutygodniowych spotka�  roboczych z Dyrektorami  szkó
, Dyrektor GOKiS oraz 
Dyrektor Biblioteki Gminnej , spotkanie z przedstawicielem Zarz� du Dróg Rejonowych celem uzgodnienia wjazdu na 
nowoprojektowane tereny budowlane 
8.01. -   udzia
 w naradzie po� wi� conej budowie pomnika Józefa Pi
sudskiego w Gdyni, spotkanie z nauczycielami bior� cymi 
udzia
 w projekcie Superprzedszkolak 
9.01. - udzia
 w spotkaniu Lokalnej Grupy Rybackiej w Pucku, udzia
 w spotkaniach op
atkowych wsi Rewa, Mosty oraz 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
11.01. - narada robocza z kierownikami tut. urz� du, spotkanie z Prezesem PEWIK Gdynia w sprawie inwestycji 
INVESTGAS 
12.01. - udzia
 z komendantem OSP Kosakowo p. Micha
em Kuligiem w naradzie Wojewódzkiej  Ochotniczej Stra� y 
Po� arnej, udzia
 w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 
13.01. - przyjmowanie interesantów, udzia
 w spotkaniu z przedstawicielami firmy INVESTGAS spotkanie z mieszka� cami 
wsi Mosty w celu omówienia inicjatywy zorganizowania nowego klubu pi
karskiego, udzia
 w Radzie Programowej GOKiS  
14.01. - spotkanie z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem na temat dalszych relacji Miasta Gdynia i Gminy 
Kosakowo, wyjazd do Urz� du Wojewódzkiego na spotkanie z Dyrektorem Departamentu ds. sportu p. Kowalczukiem na 
rozmow�  o mo� liwo� ci udzielenia pomocy finansowej w realizacji nowych zada�   
15.01. - przekazanie samochodu OSP dla Stra� y Gminnej,  
16.01. - udzia
 w spotkaniu op
atkowym samorz� dowców u Metropolity Gda� skiego Abp. S
awoja Leszka G
ódzia 
18.01. - udzia
 w podsumowaniu audytu z kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy  (szko
y, GOPS, GOKIS),  
19.01 .- udzia
 w Komisji Samorz� dowej Rady Gminy 
20.01 – przyj� cia interesantów, wizytacja terenowa gminy - starego budynku S.P. w D� bogórzu oraz budowy sali 
gimnastycznej 
21.01. - udzia
 w uroczysto� ciach z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w Szkole Podstawowej w Pogórzu  
22.01. - wyjazd z chórem m
odzie� owym dzia
aj� cym przy GOKiS na Festiwal Kol� d i Pastora
ek do Jastarni, udzia
 w 
Komisji Rewizyjnej 
23.01. -  spotkanie w Redzikowie z Dyrektor Gminnego O� rodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy S
upsk na temat 
dzia
alno� ci i do�wiadcze�  w pracy o� rodka 
25.01. - narada robocza z kierownikami tut. urz� du, udzia
 w Komisji Rolnictwa Rady Gminy 
26.01. - wyjazd na uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
D� bogórzu /na kwot�  1 790 572,20  z
. /, pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, udzia
 w Komisji 
Bud� etowej Rady Gminy 
27.01. - spotkanie z Dyrektor Szko
y Podstawowej w Mostach na temat dzia
alno� ci Dzieci� cego Zespo
u Regionalnego i 
planowanego wyjazdu dzieci na Cypr, Olimpiady Zimowej i innych bie�� cych spraw szko
y, przyj� cia interesantów. 



Uchwa
y podj� te przez Rad�  Gminy Kosakowo na XLVIII Nadzwyczajnej Sesji               
        w dniu 12 stycznia 2010 roku : 

Uchwa
a Nr XLVIII/1/2010 w sprawie w sprawie : zmiany Uchwa
y Nr XLV/95/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 grudnia 
2009 roku w sprawie wyra� enia zgody na zbycie nieruchomo�ci stanowi� cych w
asno��  Gminy Kosakowo. 
 

Uchwa
y podj� te przez Rad�  Gminy Kosakowo na XIX Zwyczajnej Sesji                   
          w dniu 27 stycznia 2010 roku : 

1. Uchwa
a Nr XLIX/2/2010 w sprawie przyst� pienia do sporz� dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzia
ek nr 114/5, 114/59, 114/60, 114/62,114/63, 114/64, 114/131, 114/228, 114/229, 114/128 i cz. dz. 114/130, 114/58, 118 
i 265 w Pogórzu gm. Kosakowo przy ul. S
owackiego, 

2. Uchwa
a Nr XLIX/3/2010 w sprawie przyst� pienia do sporz� dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru dzia
ek po
o� onych w rejonie ulicy Szkolnej, Wiejskiej i Ko

� taja w Pogórzu gm. Kosakowo, 

3. Uchwa
a Nr XLIX/4/2010 w sprawie przyst� pienia do sporz� dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomo�ci nr 997 i 996/2 w Mostach gm. Kosakowo, 

4. Uchwa
a Nr XLIX/5/2010 w sprawie przyst� pienia do sporz� dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowo�ci Mechelinki gm. Kosakowo 

5. Uchwa
a Nr XLIX/6/2010 w sprawie przyst� pienia do sporz� dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzia
ek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz cz�� ci dzia
ki nr 171/8 w Pogórzu gm. Kosakowo, 

6. Uchwa
a Nr XLIX/7/2010 w sprawie uchylenia Uchwa
y Nr XLIII/76/2009 z dnia 28 pa� dziernika 2009 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego obejmuj� cego cz���  
dzia
ek nr 15, 11, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 18/ L w D� bogórzu oraz cz�� ci dzia
ki nr 1079 w Pogórzu 
gmina Kosakowo, 

7. Nr XLIX/8/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu 
publicznego obejmuj� cego cz���  dzia
ek nr 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8 L w D� bogórzu oraz 
cz�� ci dzia
ki nr 1079 w Pogórzu gmina Kosakowo, 

8. Nr XLIX/9/2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w 
gminie Kosakowo, 

9. Uchwa
a Nr XLIX/10/2010 w sprawie zmiany Uchwa
y Rady Gminy Kosakowo Nr XLIII/38/06 z dnia 31 maja 2006 roku w 
sprawie nadania nazw dla ulic po
o� onych w obr� bie geodezyjnym Pogórze na terenie Gminy Kosakowo, 

10. Uchwa
a Nr XLIX/11/2010 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi� zywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Kosakowo na rok 2010, 

11. Uchwa
a Nr XLIX/12/2010 w sprawie przyj� cia Gminnego Programu Koordynacji i Wspó
pracy w Przeciwdzia
aniu 
Narkomanii na rok 2010, 

12. Uchwa
a Nr XLIX/13/2010 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kosakowo miejsc sprzeda� y i 
podawania napojów alkoholowych, 

13. Uchwa
a Nr XLIX/14/2010 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda� y napojów alkoholowych powy� ej 4,5 % alkoholu 
na terenie Gminy Kosakowo, 

14. Uchwa
a Nr XLIX/15/2010 w sprawie programu wspó
pracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarz� dowymi w roku 
2010, 

15. Uchwa
a Nr XLIX/16/2010 w sprawie udzielenia pe
nomocnictwa. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 
  Uchwa
a Nr XLIX/15/2010  

Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 27 stycznia 2010 roku 

 
w sprawie: programu wspó
pracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarz� dowymi    w roku 2010 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz� dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dzia
alno� ci po�ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó�n. zm.)  
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nast� puje: 
§ 1 

Ustala si�  Program Wspó
pracy w roku 2010 Gminy Kosakowo z organizacjami pozarz� dowymi na terenie Gminy, stanowi� cy za
� cznik do 
niniejszej uchwa
y. 

§ 2 
Wykonanie uchwa
y powierza si�  Wójtowi Gminy. 

§ 3 
Uchwa
a wchodzi w � ycie z dniem og
oszenia i podlega publikacji w Biuletynie Rady i Wójta Gminy. 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 Przewodnicz� cy Rady Gminy Kosakowo 
                                                                                                                                            /-/ Adam Miklasiewicz 
 
 
 
 



za
� cznik  do Uchwa
y Nr XLIX/15/2010  
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 roku 

 
PROGRAM WSPÓ	PRACY GMINY KOSAKOWO  

Z ORGANIZACJAMI POZARZ � DOWYMI NA JEJ TERENIE 
 

Rozdzia
 I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Program wspó
pracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarz� dowymi, dzia
aj� cymi na jej terenie, zwanym w dalszej cz�� ci Programem, 
stanowi element polityki spo
eczno – finansowej Gminy. 

§ 2 
Ilekro�  Programie jest mowa o: 
1) Gminie – nale� y przez to rozumie�  Gmin�  Kosakowo 
2) Radzie Gminy – nale� y przez to rozumie�  Rad�  Gminy Kosakowo 
3) Wójcie – nale� y przez to rozumie�  Wójta Gminy Kosakowo 
4) organizacjach pozarz� dowych – nale� y przez to rozumie�  podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedzia
aj� ce w 

celu osi� gni� cia zysków, 
5) celach priorytetowych – nale� y przez to rozumie�  wybrane zadania z zakresu zada�  w
asnych Gminy, okre� lane corocznie przez Wójta 

dla poszczególnych edycji konkursów dla organizacji pozarz� dowych. 
6) grantach – nale� y przez to rozumie�  dotacje celowe dla organizacji pozarz� dowych na projekty realizowane w ci� gu roku 

bud� etowego, przyznawane w trybie Gminnego Konkursu Grantowego 
7) konkursie – nale� y przez to rozumie�  Gminny Konkurs Grantowy 

§ 3 
1. Wspó
praca mi� dzy w
adzami samorz� dowymi a organizacjami pozarz� dowymi, dotyczy zada�  w
asnych Gminy, a w szczególno� ci 

nast� puj� cych dziedzin: 
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
3) dzia
alno� ci wspomagaj� cej rozwój wspólnot i spo
eczno� ci lokalnych 
4) dzia
a�  na rzecz osób niepe
nosprawnych 
5) ochrony i promocji zdrowia. 

2. Wójt ustala corocznie cele priorytetowe z zakresu zada�  okre� lonych w ust. 1, dla  
poszczególnych edycji konkursów dla organizacji pozarz� dowych. 
Wójt mo� e równie�  okre� li �  procentowy udzia
 � rodków finansowych przeznaczonych na    
poszczególne priorytety w ogólnej kwocie przewidzianej dla danej edycji Konkursu. 

§ 4 
Gmina mo� e wspiera�  organizacje pozarz� dowe w szczególno� ci poprzez: 
    a) wspó
dzia
anie, w tym powierzanie lub wspieranie zada�  dotycz� cych realizacji projektów stanowi� cych zadanie w
asne gminy 

b) udzielanie wsparcia przy staraniu si�  o � rodki z innych � róde
, ni�  bud� et gminy, m.in. poprzez udzielanie rekomendacji itp. 
c) doradztwo i udzielanie pomocy w przygotowywaniu projektów 
a)  tworzenie wspólnych zespo
ów o charakterze doradczym i inicjatywnym 
b)  prowadzenie wykazu organizacji pozarz� dowych na stronach internetowych urz� du 
c)  popularyzacj�  dzia
alno� ci organizacji pozarz� dowych 
d)  informowanie o udziale organizacji pozarz� dowej w pracach na rzecz Gminy 
e)  pomoc w nawi� zywaniu wspó
pracy z gminami partnerskimi  
f) wsparcie dzia
a�  integruj� cych lokalne organizacje pozarz� dowe i ich liderów wokó
 zada�  wa� nych dla lokalnego � rodowiska 

    j)  pomoc w dotarciu z informacjami do mediów 
    k) promowanie wolontariatu 
    l)  udost� pnianie lokali. 

§ 5 
W celu eliminacji zjawisk uznaniowo� ci, dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizacj�  zada�  z zakresu uj� tego w § 3 ust. 1 odbywa 
si�  w szczególno� ci w trybie otwartych konkursów organizowanych dla organizacji pozarz� dowych tj.: Gminnych Konkursów Grantowych. 

§ 6 
Wysoko��  � rodków przeznaczonych na dotacje w konkursach, o których mowa w § 5 okre� la corocznie Rada Gminy w uchwale bud� etowej. 

 

Rozdzia
 II 

Zasady wspó
pracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarz� dowymi 
§ 7 

Wspó
praca Gminy, z organizacjami pozarz� dowymi odbywa si�  w oparciu o zasady jawno� ci, partnerstwa, pomocniczo� ci i efektywno� ci, 
zarówno na etapie udzielania jak i rozliczania dotacji.  

§ 8 
1. Powierzanie, b� d�  wspieranie zada�  publicznych 
� czy si�  z udzielaniem dotacji, a nie dofinansowywaniem.  
2. Dotacje nie b� d�  przyznawane na: 

a. budow� , inwestycje, remonty, wyposa� enie 
b. zakup gruntów 
c. dzia
alno��  gospodarcz�  
d. pokrycie kosztów nie zwi� zanych realizacj�  projektu 
e. dzia
alno��  zarz� du organizacji pozarz� dowej. 
f.        pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji pozarz� dowej. 

 

Rozdzia
 III 

Postanowienia ko� cowe 
§ 9 

Z organizacjami pozarz� dowymi wspó
pracuj�  w szczególno� ci: pe
nomocnik Wójta ds. organizacji pozarz� dowych, maj� cy za zadanie 
utrzymywanie bie�� cych kontaktów i dbanie o p
ynny przep
yw informacji  pomi� dzy w
adzami samorz� dowymi a organizacjami 



pozarz� dowymi oraz jednostki organizacyjne Gminy, w tym Gminny O� rodek Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, 
Gminny O� rodek Pomocy Spo
ecznej, szko
y gminne.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwa
a Nr XLIX/14/2010 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 stycznia 2010 roku 
 

w sprawie : ustalenia  liczby punktów sprzeda� y napojów alkoholowych powy� ej 4,5% alkoholu  na terenie Gminy Kosakowo. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz� dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó� n. zm1.) 
i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 pa� dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze� wo� ci i przeciwdzia
aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, 
poz. 473 z pó� n. zm.2)  

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nast� puje : 

§ 1.  

Ustala si�  dla terenu Gminy Kosakowo 60 limit  punktów sprzeda� y napojów alkoholowych, zawieraj� cych powy� ej 4,5%  alkoholu ( z 
wyj� tkiem piwa). 

1. Przeznaczonych do spo� ycia poza punktem sprzeda� y  -  trzydzie� ci pi�� . 
2. Przeznaczonych do spo� ycia w miejscu sprzeda� y   - dwadzie� cia pi�� . 

§ 2 
Wykonanie uchwa
y powierza si�  Wójtowi Gminy. 

§ 3 
Uchwa
a wchodzi w � ycie  po up
ywie 14 dni od daty publikacji w  Dzienniku Urz� dowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie 
Rady i Wójta Gminy Kosakowo. 

 
                                                                                                                                 Przewodnicz� cy Rady Gminy Kosakowo 

                                                                                          /-/   Adam Miklaszewicz 

Uzasadnienie 
W zwi� zku z 12.ust 1.   ustawy o wychowaniu w trze� wo� ci i przeciwdzia
aniu alkoholizmowi , Rada Gminy  ustala  liczb�  punktów 
sprzeda� y napojów alkoholowych , zawieraj� cych powy� ej 4,5% alkoholu(z wyj� tkiem piwa), przeznaczonych do spo� ycia poza miejscem 
sprzeda� y  jak i w miejscu sprzeda� y . W zwi� zku ze zmniejszeniem liczby podmiotów  korzystaj� cych z koncesji na ich  sprzeda� , zaistnia
a 
potrzeba zmniejszenia  limitu  punktów . Obecnie na terenie gminy znajduje si�  23 punktów sklepowych,  w których sprzedaje si�   alkohol 
oraz 12 barów ca
orocznych.  Zatem   wprowadzenie limitu 60 punktów sprzeda� y  w  � aden  sposób nie ogranicza  potencjalnych   
przedsi� biorców. Uchwa
a  nie  powoduje skutków finansowych a jest  czynnikiem  okre� laj� cym kierunek polityki Samorz� du wobec 
alkoholu i problemów jakie jego nadu� ywanie  cz� sto powoduje. Zatem podj� cie uchwa
y jest uzasadnione. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Uchwa
a Nr XLIX/13/2010 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 stycznia 2010 roku 
 

w sprawie : ustalenia  zasad usytuowania na terenie Gminy Kosakowo   miejsc  sprzeda� y i podawania   napojów alkoholowych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz� dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó� n. zm1.)  
i  art. 12 ust. 2 ustawy  z dnia 26  pa� dziernika 1982 r. o wychowaniu  w  trze� wo� ci  i  przeciwdzia
aniu  alkoholizmowi  (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 70, poz. 473 z pó� n. zm.2)  

Rada Gminy Kosakowo uchwala co nast� puje : 
§ 1 

Ustala si�  nast� puj� ce  zasady usytuowania na terenie Gminy Kosakowo miejsc sprzeda� y i podawania napojów alkoholowych, stanowi� c, 
� e: 1.  Punkt sprzeda� y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo� ycia poza miejscem sprzeda� y mo� e by�  usytuowany w odleg
o� ci 
nie mniejszej ni�   50  m od: 

1)  placów  zabaw stanowi� cych miejsca edukacji szkolnej, 

2)  szkó
,    

3)  obiektów   i  miejsc kultu religijnego,   

4)  obiektów  zajmowanych  przez jednostk�  wojskow� , 

5)  cmentarzy,  

§ 2 

1.Wprowadza si�  zakaz sprzeda� y i spo� ywania napojów alkoholowych w nast� puj� cych miejscach:  

 a)   na pla� ach,  

 b)   na terenie obiektów sportowych, 

 c)   na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i m
odzie� y stanowi� cych miejsca edukacji szkolnej, 

 d)   w czasie odbywaj� cych si�  zgromadze�  religijnych, 

§ 3 
1. Odleg
o�� , o której mowa w § 1 mierzona jest najkrótsz�  drog�  doj� cia od ogólnodost� pnego wej� cia do punktu sprzeda� y do: 
a) najbli� szego ogólnodost� pnego wej� cia do przedszkola, szkó
 ,  obiektu i miejsca kultu religijnego, w tym ko� cio
a, placu  zabaw nie 
stanowi� cego miejsca edukacji szkolnej, znajduj� cego si�  na terenie ogrodzonym (nale� y przez to  rozumie�  najbli� sze ogólnodost� pne 
wej� cie znajduj� ce si�  w ogrodzeniu tego terenu).  
b)    granicy obiektu zajmowanego przez jednostk�  wojskow�  



c)    granicy cmentarza, 
d)    najkrótsza droga oznacza doj� cie po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  z2005r. Nr 108,poz 908 z pó� n.zm.3). 

§ 4 
 1.  Zezwolenia na sprzeda�  napojów alkoholowych przeznaczonych do spo� ycia poza miejscem sprzeda� y lub w miejscu sprzeda� y wydane 
na podstawie dotychczasowych przepisów pozostaj�  w mocy.  
2.  Przepisy uchwa
y maj�  zastosowanie do wszcz� tych i nie zako� czonych przed jej wej� ciem w � ycie post� powa�  o wydanie zezwole� , o 
których mowa w ust.1. 

§ 5 
Wykonanie uchwa
y powierza si�  Wójtowi Gminy. 

§ 6 
Traci moc Uchwa
a Rady Gminy Kosakowo Nr II/18/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda� y napojów 
alkoholowych powy� ej 4,5% alkoholu i zasad usytuowania miejsc sprzeda� y napojów alkoholowych. 

§ 7 
Uchwa
a wchodzi w � ycie po up
ywie 14 dni od daty  publikacji w  Dzienniku Urz� dowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie 
Rady i Wójta Gminy Kosakowo. 

 
                                                                                                                     Przewodnicz� cy Rady Gminy Kosakowo 

                                                                                                         /-/  Adam Miklaszewicz 

U Z A S A D N I E N I E 
Ustawa  o wychowaniu w trze� wo� ci i przeciwdzia
aniu alkoholizmowi z dnia 26 pa� dziernika 1982 z pó� n. zmianami,  nak
ada  na 
Samorz� d obowi� zek podejmowania dzia
a�  ograniczaj� cych spo� ycie napojów alkoholowych. 
Zgodnie z art. 12 pkt. 2 ustawy, Rada Gminy ustala zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda� y  i podawania napojów 
alkoholowych.  Uchwa
a   ma w sposób znacz� cy przyczyni�  si�  do wprowadzenia zasady ograniczania dost� pno�ci do alkoholu.        
Uwzgl� dnia si�  tu cel ustawy zawarty w art. 1 i 2 art. ustawy, wprowadza si�  zapis zakazuj� cy spo� ywania alkoholu na pla� ach i w innych 
okre� lonych miejscach.  
 Zakaz sprzeda� y i spo� ywania alkoholu na pla� ach  znacz� co zwi� kszy poczucie bezpiecze� stwa i komfort osób wypoczywaj� cych, wp
ynie 
te�  na popraw�   porz� dku i bezpiecze� stwa publicznego. Co w konsekwencji spowoduje  postrzeganie Gminy jako atrakcyjnego, 
bezpiecznego miejsca wypoczynku i podniesienie standardu us
ug turystycznych  gminy. Uchwa
a zawiera równie�  zapis porz� dkuj� cy 
zasady usytuowania miejsc  sprzeda� y podawania  napojów alkoholowych. Podj� cie uchwa
y nie powoduje skutków finansowych.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwa
a  Nr XLIX/12/2010 
Rady Gminy Kosakowo 

z  dnia 27 stycznia 2010 roku 
w sprawie : przyj � cia  „Gminnego Programu Koordynacji  i Wspó
pracy w Przeciwdzia
aniu  Narkomanii na rok 2010.” 
 
 Na podstawie art. 18ust  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorz� dzie       gminnym  ( t.j.  Dz. z 2001r.   Nr 142, poz 1591 z 
pó� niejszymi   zmianami , w zwi� zku z  art.10 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia
aniu narkomanii, (Dz.U.Nr 179 poz. 1485 z 
pó� n. zm) 

Rada Gminy Kosakowo  uchwala , co nast� puje: 
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Uchwa
a wchodzi w � ycie z dniem uchwalenia i podlega publikacji w  Dzienniku Urz� dowym Województwa Pomorskiego oraz  Biuletynie 
Rady i Wójta Gminy Kosakowo. 
 
                                                                                                                          Przewodnicz� cy Rady Gminy Kosakowo 

                                                                                                                                     /-/ Adam Miklaszewicz 

 
Za
� cznik do Uchwa
y Nr XLIX/12/2010 Rady Gminy  Kosakowo  z dnia 27 stycznia 2010 roku 

 
Gminny Program Koordynacji i Wspó
pracy w Przeciwdzia
aniu Narkomanii w Gminie Kosakowo na rok 2010 

 
Realizacja zada�  zawartych  w Gminnym Programie Koordynacji i Wspó
pracy w Profilaktyce Narkotykowej jest procesem, oddzia
ywanie 
na ca
�  spo
eczno��  gminn�  .    Coraz powszechniejsza postawa uznania i akceptacji dla korzystania z substancji odurzaj� cych, stanowi� cych 
„wzbogacanie” form rekreacji i „
agodzenia bólu � ycia”, nie mo� e by�  wyznacznikiem stylu bycia i � ycia m
odzie� owej spo
eczno� ci naszej 
Gminy. Konsekwencj�  ulegania sile „u� ywek” s�  problemy zdrowotne m
odych ludzi ”odziedziczone” od doros
ych, a czasem wr� cz przez 
nich spowodowane. Pozyskiwanie wiedzy o skutkach u� ywania � rodków psychoaktywnych mo� e znacz� co umniejszy�  ich niszcz� c�  moc. 
Ograniczanie ich u� ywania, ogranicza równie�   destrukcyjne, naruszaj� ce prawo  zachowania   m
odych ludzi. Aktywne korzystanie z  zaj��  
edukacyjnych , sportowych i szkoleniowych, obejmuj� ce wszystkie grupy spo
eczne, stanowi szans�  na ograniczanie   zachowa�  
zagra� aj� cych zdrowiu i � yciu  dzieci,  m
odzie� y i doros
ych. Niezb� dne jest w tym celu uczestniczenie wychowawców i opiekunów w 
kursach i szkoleniach podnosz� cych zakres posiadanej wiedzy o zagro� eniu narkomani� .   
ROZDZIA	 I 
Celem g
ównym programu jest ograniczenie zjawisk zwi� zanych z u� ywaniem narkotyków. 
I Cele szczegó
owe: 
1.Zwi� kszenie zaanga� owania spo
eczno� ci lokalnej  w pozyskiwaniu wiedzy i umiej� tno� ci w zapobieganiu u� ywaniu � rodków 
psychoaktywnych. 
2. Pog
� bienie i podniesienie poziomu wiedzy na temat psychospo
ecznych uwarunkowa�  narkomanii. 
3. Poprawa wspó
dzia
ania s
u� b w ograniczaniu dost� pno� ci narkotyków dla indywidualnych u� ytkowników. 
4. Wykonanie diagnozy rozmiaru zjawiska i  wzorów u� ywania.  
ROZDZIA	 II 
Zadania 
1. Zwi� kszenie dost� pno� ci do �wiadcze�  psychoterapeutycznych dla uzale� nionych i wspó
uzale� nionych  od  narkotyków. 
2.   Konsultacje i  pomoc rehabilitacyjna   dla  uzale� nionych. 



3.  Zwi� kszenie pomocy dla rodzin poprzez koordynacje dzia
a�  z przedstawicielami s
u� b realizuj� cymi program. 
3. Prowadzenie dzia
alno� ci edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w zakresie narkomanii. 
Realizacja programu profilaktycznego w oparciu o materia
y z kampanii edukacyjnej „Zachowaj Trze� wy umys
”. 
4. Organizowanie  i finansowanie szkole�  dla nauczycieli , rodziców  i opiekunów  z zakresu wiedzy o narkomanii. 
5. Wspó
praca z instytucjami i osobami  fizycznymi posiadaj� cymi wiedz�  i kompetencje do rozwi� zywania problemów narkomanii i 
przeciwdzia
ania im. 
 
ROZDZIA	 III  
Za
o� enia realizacyjne programu: 
1.      Czynnikami zagro� e�  uzale� nieniem od substancji psychoaktywnych s� :   
               1. Wczesne zachowania antysocjalne. 
               2. Wczesne stadia eksperymentowania z narkotykami. 
               3. Rodzina dysfunkcyjna.  
               4. Indywidualne czynniki psychologiczne. 
                      -  niska samoocena 
                      -  wysoki poziom l� ku i frustracji 
                      -  funkcjonowanie na szukanie sensacji 
5. Brak umiej� tno� ci interpersonalnych. 
6. Patologiczna grupa rówie� nicza m.in.  
-  koledzy i znajomi  u� ywaj� cy  substancji psychoaktywnych 
-  grupy  subkulturowe ( panki, skiny ) 
7. Czynniki zwi� zane ze � rodowiskiem lokalnym: 
-  ubóstwo 
-  bezrobocie 
-  dost� pno��  � rodków odurzaj� cych  
-  dezintegracja � rodowiska lokalnego 
2.     Cele realizacyjne w przeciwdzia
aniu narkomanii:     
W celu dotarcia do zagro� onej m
odzie� y konieczne jest prowadzenie skutecznych dzia
a�  profilaktycznych, opartych na trzech 
podstawowych elementach: 

1. Identyfikacji odbiorców programu i okre� leniu czynników ryzyka. 
2. Dotarciu do grupy zagro� onej uzale� nieniem. 
3. Stworzeniu lokalnej sieci kooperantów. 

Osi� gni� cie tych celów jest mo� liwe w sytuacji:   
-  zaanga� owania ca
ego � rodowiska wychowawczego (w szczególno� ci realizatorów programów profilaktycznych w szko
ach) w 
profilaktyk�  uzale� nie�  od narkotyków. 
-  realizowanie programów aktywizacji � rodowiska szkolnego i � rodowiska zamieszkania, polegaj� cej na pracy edukacyjnej z ca
ymi 
zasobami nauczycieli, wychowawców, kierownictwa i administracji szkolnej oraz równoleg
ej pracy z grupami dzieci i m
odzie� y 
uwzgl� dniaj� cej zaanga� owanie rodziców w szkole i poza szko
�  (w ramach wspó
organizowanych imprez plenerowych i sportowych) .  
-       zaanga� owanie w realizacje programu s
u� by zdrowia, Policji, Stra� y Gminnej   
-     aktywne zaanga� owanie  � rodowisk wiejskich ( So
tysów i Rad So
eckich) w realizacje przedsi� wzi��  promuj� cych styl � ycia bez 
u� ywek 
3.      Przyczyny problemu uzale� nie� : 
Brak wiedzy i umiej� tno� ci u rodziców i wychowawców na temat: 
-  uzale� nie�  
-  � rodków uzale� niaj� cych 
-  metod profilaktycznych 
-  przyczyn i skutków nadu� ywania � rodków psychoaktywnych 
 
ROZDZIA	 IV     
Realizacja zada� . 

3. Ograniczanie zapotrzebowania m
odzie� y na narkotyki w� ród m
odzie� y szkolnej, poprzez wyrobienie nawyku uczestniczenia w 
alternatywnych formach sp� dzania czasu. 

4. Wyrobienie w� ród rodziców i nauczycieli umiej� tno� ci wspierania dziecka i w
a� ciwej pomocy w przypadku inicjacji 
narkotycznej. 

5. Wyrobienie w� ród rodziców i wychowawców umiej� tno� ci tworzenia warunków do zmiany zachowa�  przez dziecko oraz 
mo� liwo� ci korzystania z pomocy psychologicznej. 

6.  Udzielanie rodzicom i wychowawcom pomocy psychologicznej, prawnej  i doradztwa w kierowaniu dzieci do odpowiednich 
placówek pomocy , w celu prowadzenia terapii i leczenia.  

          5.    Uczestniczenie w prowadzonych dzia
aniach edukacyjnych , profilaktycznych  i    informacyjnych, kierowanych do nast� puj� cych     
                 odbiorców:  
-   spo
eczno� ci gminnej  
-   m
odzie� y gimnazjalnej 
-   m
odzie� y szkolnej 
-   s
u� b spo
ecznych 
-   w
adz lokalnych 
 � rodki na realizacje zada�  pochodzi�  b� d�  z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwi� zywania Problemów Alkoholowych, bud� etów szkó
 
na zadania wynikaj� ce z realizacji Rozporz� dzenia MEN i S z dnia 31 stycznia 2002r. nak
adaj� cego na szko
y obowi� zek realizacji 
szkolnych programów profilaktycznych oraz ze � róde
 pozabud� etowych. Program b� dzie realizowany przez Gminn�  Komisj�  ds. 
Profilaktyki i Rozwi� zywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie . 

U Z A S A D N I E N I E 
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzia
aniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) 
przeciwdzia
anie narkomani nale� y do zada�  w
asnych gminy. Realizacja zada�  odbywa si�  wspó
pracy ze szko
ami i  z wszystkimi 
podmiotami i instytucjami � ycia spo
ecznego mog� cymi w swoich dzia
aniach wp
ywa�  na umniejszanie zagro� e�  narkomani�  .Realizatorem 
jest Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwi� zywania Problemów Alkoholowych.  � rodki na realizacj�  pochodz�  z wp
at za koncesj�  na 
sprzeda�  napojów alkoholowych. Podj� cie uchwa
y nie powoduje skutków finansowych. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uchwa
a  Nr XLIX/11/2010 



Rady Gminy Kosakowo 
z  dnia 27 stycznia 2010 roku 

 
w sprawie :  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi� zywania  Problemów Alkoholowych w Gminie Kosakowo na rok 2010” 

 
Na podstawie art. 18ust  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorz� dzie  gminnym (t.j. Dz.z 2001r.Nr 142, poz 1591 z pó� niejszymi 
zmianami , w zwi� zku z art. 41 ust. 2 ustawy   z dnia 26 pa� dziernika  1982r, O wychowaniu w trze� wo� ci i przeciwdzia
aniu alkoholizmowi 
(tj. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231)  

Rada Gminy Kosakowo  uchwala , co nast� puje: 
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Uchwa
a wchodzi w � ycie z dniem uchwalenia i podlega publikacji w  Dzienniku Urz� dowym Województwa Pomorskiego  oraz Biuletynie 
Rady i Wójta Gminy Kosakowo. 
 
                                                                                                                                Przewodnicz� cy Rady Gminy Kosakowo 
                                                                                                                                               /-/ Adam Miklaszewicz 

 
Za
� cznik Nr 1 do Uchwa
y Nr XLIX/11/2010 Rady Gminy  Kosakowo  z dnia 27 stycznia 2010 roku 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi � zywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Kosakowo na rok 2010.  

 „Prowadzenie dzia
a�  zwi� zanych  z profilaktyk�  i rozwi� zywaniem problemów alkoholowych  oraz integracji spo
ecznej osób 
uzale� nionych od alkoholu nale� y do zada�  w
asnych gmin”. – zgodnie z ustaw�  o wychowaniu w trze� wo� ci i przeciwdzia
aniu 
alkoholizmowi art.41.1. Realizuj� c wymieniony zapis ustawowy, opieraj� c si�   na zebranych do�wiadczeniach w rozwi� zywaniu problemów, 
we wspó
pracy z przedstawicielami instytucji dzia
aj� cych na terenie gminy w rozwi� zywaniu problemów  lokalnych , dokonuje si�  analizy 
wyników pracy , mo� liwo� ci i potrzeb � rodowiska. Rozwi� zywanie problemów wynikaj� cych z nadmiernego spo� ywania alkoholu, 
u� ywania � rodków psychoaktywnych, stosowania przemocy, jest przedmiotem pracy i zainteresowania wykonawców polityki spo
ecznej 
Samorz� du Kosakowa. Wyra� a si�  to przekonaniem,  � e alkohol jest specyficznym,  odmiennym od innych produktów towarem, 
powoduj� cym sytuacje problemowe. 
Dzia
ania s�  prowadzone w oparciu o akty prawne: 
-ustawa o wychowaniu w trze� wo� ci i przeciwdzia
aniu alkoholizmowi  (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002r. z pó� n. zm.) 
-  Narodowy Program Profilaktyki i Rozwi� zywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010 
- „Strategia  Integracji i Rozwoju Problemów Spo
ecznych Gminy Kosakowo na lata 2006 – 2013”  
Realizacja zada�  z zakresu profilaktyki i rozwi� zywania problemów alkoholowych opiera si�   
wspó
dzia
aniu wielu � rodowisk lokalnych, wspó
tworz� cych spójn�  strategie przeciwdzia
ania alkoholizmowi. 
REALIZATORAMI GMINNEGO PROGRAMU S � :  

·  Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwi � zywania Problemów Alkoholowych  
·  Posterunek Policji w Kosakowie  
·  Gminny O� rodek Pomocy Spo
ecznej w Kosakowie  
·  Stra�  Gminna w Kosakowie  
·  Szko
y  Podstawowe i Gimnazjum  
·  „Punkt Konsultacyjny” - psycholog 
·  Parafie  
·  NZOZ w Kosakowie  
·  GOK i S w Kosakowie  
·  Pa� stwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pucku 

DIAGNOZA  
Informacje ogólne uzyskane od wspó
realizatorów Gminnego Programu na terenie Gminy , w ostatnim roku , nie obrazuj�  znacz� cego 
wzrostu liczby zachowa�  ryzykownych, zwi� zanych  z u� ywaniem � rodków psychoaktywnych, przez m
odzie�  naszej Gminy. Liczba 
zg
osze�  mo� e � wiadczy�  o wzro� cie � wiadomo�ci szkodliwo� ci nadu� ywania alkoholu i szkodliwo� ci podejmowania wczesnej  inicjacji 
alkoholowej, co znajduje potwierdzenie w informacjach pozyskanych od s
u� b. Wiarygodn�  informacj�   potwierdzaj� c�  ten stan winna by�  
przeprowadzona diagnoza. Porównanie wyników bada�  z 2006r.1  kolejnymi , powinno da�  odpowied�  na pytanie: o ile wzrós
 poziom 
wczesnej inicjacji alkoholowej i jaki to ma wp
yw na korzystanie z tych � rodków po up
ywie 3-4 lat. Niepokoj� cym zjawiskiem we 
wcze�niejszych badaniach by
o stwierdzenie, � e 50% gimnazjalistów ju�  w wieku 14-16 lat , mia
o pierwszy � wiadomy kontakt z alkoholem. 
A�  68,5%  badanych  po raz pierwszy  wypi
o alkohol w� ród kolegów i kole� anek., 12,6% z ojcem , 4,5% z matk�  , 16% w� ród dalszych 
krewnych, 10,5% z rodze� stwem. W �wietle tych danych wida�  wyra� nie skal�  odpowiedzialno� ci osób doros
ych wobec postaw dzieci i 
m
odzie� y. 
Wyniki bada�  ogólnopolskich w 2007r 2 wykaza
y, � e najcz�� ciej substancj�  uzale� niaj� c� ,  spo� ywan�  przez m
odzie�  jest alkohol. W� ród 
gimnazjalistów z klas trzecich próby picia ma za sob�  90,2% i 94,8% uczniów drugich klas szkó
 ponadgimnazjalnych. Z  diagnozy   
sporz� dzonej w� ród dzieci i m
odzie� y szkolnej Gminy Kosakowo wynika, � e  przekonanie o szkodliwo� ci � rodków psychoaktywnych 
wyra� a 2/3 badanych. Jednak   inicjacja alkoholowa odbywa si�  najcz�� ciej w� ród osób doros
ych, rodziców  lub opiekunów dzieci. 
Oddzia
ywanie doros
ych  w dzia
aniach profilaktycznych wobec dzieci i m
odzie� y ma bardzo  znacz� cy wymiar . Posiadanie dobrych 
wzorców do na� ladowania sprzyja  tak w rodzinie jak i w spo
eczno� ci uczniowskiej, m
odzie� owej , budowaniu otwartej komunikacji. W 
badaniu postaw, zdecydowana wi� kszo��  uczniów odpowiedzia
a, � e wiedz�  czerpie g
ównie ze szko
y, od rodziców , z telewizji., internetu , 
ko� cio
a. O tym, � e wczesna inicjacja alkoholowa jest jednym z najwa� niejszych (obok dost� pno� ci) czynników , powoduj� cych 
uzale� nienie w przysz
o� ci, powinna zmieni�  podej� cie doros
ych wobec zachowa�  zwi� zanych z alkoholem i ich postaw�  wobec dzieci i 
m
odzie� y. Zmian�   zachowa�  adolescentów, realizuj� c programy profilaktyczne , próbuje si�  równowa� y�  poprzez bogat�  ofert�  zaj��  
pozaszkolnych, aktywizuj� cych znaczn�  cz���  dzieci i m
odocianej  spo
eczno� ci gminy. Bogata jest równie�  oferta programowa dla 
doros
ych, maj� ca minimalizowa�  negatywne wp
ywy u� ywania   i nadu� ywania alkoholu. Zainteresowanie realizatorów programu, skupia 
si�  równie�  na oddzia
ywaniach socjoterapeutycznych, co znajduje swój wymiar w pracy 10 grup tematycznych w szko
ach i  we wspó
pracy 
ze � rodowiskami lokalnymi (3 grupy profilaktyczno-sportowe) pedagogami i  specjalistami  wspó
pracuj� cymi z Gminn�  Komisja 
Profilaktyki i Rozwi� zywania Problemów Alkoholowych. Funkcjonowanie grupami  samopomocowymi AA i AL - Anon , wraz z prac�  
psychologa w „Punkcie Konsultacyjnym” ,  co stanowi wa� ne wzmocnienie  dzia
a�  profilaktycznych.  



W�ród rodzin obj� tych opiek�  GOPS w Kosakowie w 2008r. by
o 64 rodzin (w nich 173 osoby), w których zdiagnozowano problem 
alkoholowy, w 9 –ciu  rodzinach problem przemocy  (w nich 43 osoby),  oraz 1 rodzin�  z problemem narkomanii.  
Stosowane strategie  maj�  na celu zwi� ksza�  skuteczno��  dzia
a�  zapobiegawczych   i zmian�  postrzegania profilaktyki i problemów 
alkoholowych, równie�  przez sprzedawców. Niezb� dne jest w tym zakresie wsparcie wszystkich doros
ych odbiorców programu w  
lokalnym  � rodowisku. Kontekst kulturowy wydaje si�   mie�  tu wi� ksze znaczenie ni�  procedury prawne. To klienci  wybieraj� c sklepy, 
gdzie nie ma przyzwolenia na „pija� stwo pod chmurka”, stanowi�  potencja
 sprzyjaj� cy sukcesom dzia
a�  profilaktycznych , ograniczaniu 
szkód  i przestrzeganiu prawa w tym zakresie. W statystykach s
u� b naruszenia prawa w zakresie realizacji programu , w 2009r kszta
towa
y 
si�  nast� puj� co:  
1____________________ 
RAPORT   Badania i analiza spo
eczna. Postawy i zachowania M
odzie� y- Gmina Kosakowo 2006r. 
2___________________________ 
Janusz Sieros
awski, U� ywanie alkoholu i narkotyków przez m
odzie�  szkoln� . Raport z ogólnopolskich bada�  ankietowych zrealizowanych 
w 2007r, Instytut Psychiatrii Neurologii Warszawa 2007r. 
DANE LOKALNE:  
Dane:  od Policji                                            /  Stra� y Gminnej                                                                POLICJA/ 
 
1.  Ilo��  interwencji domowych  dot. przemocy w rodzinie                         -                                 3 / - 
   - ilo��  sprawców pod wp
ywem alkoholu                                                  -                                 1 / - 
                                 - 
2.  Ilo��  interwencji domowych  dot. przemocy w rodzinie                           
    - ilo��  sprawców pod wp
ywem narkotyków                                              -                                - / -  
Ad 1.  Ilo��  interwencji domowych  dot. przemocy w rodzinie (narkotyki)                     
   - ilo��  sprawców m
odocianych  pod wp
ywem alkoholu                           -                                - / -      
                                         - 
Ad 2.  Ilo��  interwencji domowych  dot. przemocy w rodzinie                     -                                3 / - 
   - ilo��  sprawców  m
odocianych pod wp
ywem narkotyków                       -                               -  / -             
3. Ilo��  post� powa�  wszcz� tych w zwi� zku z ujawnionymi przypadkami prowadzenia   pojazdu mechanicznego w stanie nietrze� wo� ci. 
Art.178A § 1                                                                    13 / - 
 i Art.178A § 2 kk  dot. doros
ych :                                                                                                 10 / -                                                                                                                                                            
dot. m
odocianych :                                                                                                                           - / - 
4. Ilo��  post� powa�  wszcz� tych w zwi� zku z ujawnionymi przypadkami prowadzenia   pojazdu mechanicznego w stanie po spo� yciu innych 
� rodków psychoaktywnych Art.178A § 1 i 2 kk  dot. doros
ych : 
              dot. m
odocianych                                                                                                               - / -                                                                                      
5.  Liczba doros
ych odwiezionych do izby zatrzyma�  :                                                                  2 / - 
     - do miejsca zamieszkania:                                                                                                          1 / 6 
      Liczba m
odocianych odwiezionych do izby zatrzyma�  :                                                          - / - 
    
     - do miejsca zamieszkania:                                                                                                          - /  4 
6. Liczba  z
o� onych wniosków o cofni� cie koncesji na sprzeda�  napojów alkoholowych;           1 /  - 
7. Liczba skontrolowanych miejsc sprzeda� y napojów alkoholowych:                                         18 / 21 
 8. Liczba mandatów i upomnie�  na
o� onych w zwi� zku z kontrol� .                                             - / - 
 9. Liczba interwencji wykonanych we wspó
pracy z GKPiRPA.                                                  - / - 
WYKAZ   OSÓB    KORZYSTAJ � CYCH    W   2009r.   Z   POMOCY  S	U� B:  
1.    Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi� zywania  Problemów Alkoholowych. 
2.   „Punktu Konsultacyjnego”. 
3.    Gminnego O� rodka Pomocy Spo
ecznej. 
Ad. 1. 

 Nowe zg
oszenia  Liczba wezwa�  na 
Komisje  

Prowadzone rozmowy 
na posiedzeniu Komisji 

Skierowane wnioski do 
s� du o nakaz leczenia z 
GKPiRPA 

Osoby uczestnicz� ce w 
leczeniu niestacjonarnym  

Leczenie 
zamkni� te 
bez skier. 
s� dowego 

	 � cznie  
 

12 

W tym 
kobiety 

2 

	 � cznie          
 

50 

W tym 
kobiety  

   8 

	 � cznie  
 

29 

W tym 
kobiety 

6 

	 � cznie  
      
 10  

W tym 
kobiety  
    1  

	 � cznie 
 
5 
 

W tym 
kobiety 

2 

 
 
1 

   	 � cznie  w GKP i RPA  znajduje si�  aktualnie  148  zg
osze�   w  tym  20%  osób stanowi�   kobiety.  
Ad. 2. 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 3. 
Liczba rodzin z 

problemem 
alkoholowym 

korzystaj� cych z 
pomocy GOPS-u 

Liczba osób w 
rodzinach z 
problemem 

alkoholowym 

Liczba rodzin, w 
których wyst� puje 

przemoc 

Liczba osób w 
rodzinach, w 

których wyst� puje 
przemoc 

Liczba osób z 
problemem 
narkomani 

Liczba osób 
� yj� cych w 

rodzinach, w 
których wyst� puje 
problem narkomani 

61 127 7 32 - - 
W Kosakowie znajduj�  si�  najwa� niejsze dla mieszka� ców Gminy (10 So
ectw) instytucje � ycia publicznego w tym Urz� d Gminy. Na 
terenie Gminy znajduj�  si�  obiekty o charakterze specjalnym: lotnisko , bazy prze
adunkowe paliw p
ynnych, jednostki wojskowe, 
Posterunek Policji, siedziba Stra� y Gminnej i Stra� y Po� arnej.  Bogate walory � rodowiskowe gminy  przyci� gaj�   mieszka� ców aglomeracji 

 
Liczba  korzystaj� cych z  pomocy  psychologicznej   

„Punkt Konsultacyjny” 
 
 

 
Zg
oszenia do 

GKPiRPA  z   Posterunku 
Policji 

w Kosakowie 

 
Liczba  korzystaj� cych z  pomocy  

psychologicznej   „Punkt 
Konsultacyjny” 

 
 

Osoby uzale� nione 
4 

	 � cznie 
 

35 

Dzieci 
 
2 

	 � cznie 
 
8 

Przemoc w 
rodzinie 

19 

 Sprawcy 
przemocy 

4 

  



trójmiejskiej. To powoduje przyrost liczby ludno� ci nap
ywowej, równie�   tej generuj� cej problemy spo
eczne. Rosn� ca anonimowo��  
wywiera wp
yw na os
abienie  wi� zi spo
ecznych i oddzia
ywa�  wychowawczych. Zauwa� alne jest to szczególnie w rodzinach , w których 
zubo� enie materialne, wzmaga niewydolno��  systemu rodzinnego , sk
onno��  do postaw i zachowa�  destrukcyjnych.  
Oddzia
ywania realizatorów Gminnego Programu, szkó
 i parafii skupiaj�  si�  na zapobieganiu i ograniczaniu negatywnych skutków 
wymienionych zjawisk. Dzia
ania profilaktyczne i zdrowotne s�  przedmiotem dzia
ania Komisji Profilaktyki i Rozwi� zywania Problemów 
Alkoholowych, która jest równie�  realizatorem Gminnego Programu Koordynacji i Wspó
pracy w Przeciwdzia
aniu Narkomanii. 
Podmiotem dzia
ania Komisji Profilaktyki Alkoholowej s�  osoby uzale� nione i wspó
uzale� nione od � rodków psychoaktywnych , doznaj� ce 
przemocy b� d�  szkód na skutek wymienionych zjawisk i ich skutków oraz cz
onkowie ich rodzin.  
Odbiorcami dzia
a�  profilaktycznych prowadzonych we wspó
pracy z wymienionymi instytucjami s�  wszyscy mieszka� cy Gminy 
Kosakowo.  

I.  Zamierzenia d
ugofalowe programu:  
4. Ograniczanie spo� ywania napojów alkoholowych  poprzez propagowanie przedsi� wzi��  maj� cych na celu 
zmian�  obyczajów w zakresie spo� ywania napojów alkoholowych.  
5. Zapobieganie nast� pstwom nadu� ywania napojów alkoholowych. 
6. Zwi� kszenie dost� pno� ci terapii uzale� nienia od alkoholu i wspó
uzale� nienia dla mieszka� ców Gminy. 
7. Podnoszenie kwalifikacji kadry wspó
pracuj� cej w udzielaniu pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, 
s
u�� cej ochronie przed negatywnymi skutkami uzale� nie�  i przemocy.   
8. Wspomaganie dzia
alno� ci instytucji , placówek, stowarzysze� , klubów i osób fizycznych  s
u�� cych 
rozwi� zywaniu problemów alkoholowych.  

II.       Zamierzenia krótkofalowe programu: 
1. Podejmowanie i finansowanie dzia
a�   podnosz� cych  �wiadomo��  uzale� nie� , szkodliwo� ci i skutków zbyt wczesnego 

kontaktu z alkoholem.  
2. Podnoszenie �wiadomo�ci osób doros
ych o konieczno� ci podwy� szenia granicy wieku pierwszego kontaktu z alkoholem.  
3. Podejmowanie dzia
a�  zapobiegaj� cych wczesnej inicjacji alkoholowej.  
4. Prowadzenie dzia
a�  informuj� cych i edukuj� cych o nieodwracalnych i d
ugofalowych skutkach kontaktów ze � rodkami 

zmieniaj� cymi �wiadomo�� .   
5. Dzia
ania ograniczaj� ce liczb�  przypadków uzale� nie� .    
6. Podejmowanie dzia
a�  we wspó
pracy z Policj�  i Stra��  Gminn�  w  zwi� zku z naruszaniem przepisów okre� lonych w 

art.131 – i 15 ustawy oraz wyst� powanie przed s� dem w charakterze oskar� yciela publicznego.  
7. Obj� cie opiek�  psychoterapeutyczn�  i prawn�  rodzin i osób poszkodowanych na skutek wyst� powania  uzale� nie�  i 

przemocy , ze szczególnym uwzgl� dnieniem sytuacji dzieci.  
III.       Formy realizacji programu:    
1. Dzia
ania zwi� kszaj� ce dost� pno��  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzale� nionych i ich rodzin. 
a) zatrudnienie wykwalifikowanych psychologów , terapeutów i prawników, na podstawie umów cywilno-prawnych , do 

prowadzenia terapii  i doradztwa w prowadzeniu spraw zwi� zanych z wyst� powaniem uzale� nie�  i przemocy. 
b) prowadzenie „Punktu Konsultacyjnego” udzielaj� cego pomocy osobom uzale� nionym, wspó
uzale� nionym i do�wiadczaj� cym 

przemocy. 
c) finansowanie kosztów wykonania obdukcji lekarskiej.  
d)     zawarcie porozumienia z miastem Gdynia o wspó
finansowaniu leczenia osób kierowanych do placówek lecznictwa odwykowego  
2.  � wiadczenie pomocy dla rodzin w których wyst� puj�  problemy uzale� nie� . 
a) pomoc psychologiczna dla osób uzale� nionych i wspó
uzale� nionych poprzez kierowanie do „Punktu Konsultacyjnego”, do grup 

psychoedukacyjnych i zadaniowych. 
b) planowane   uruchomienie dy� uru telefonicznego dla osób w sytuacji kryzysowej.  
c) wspó
praca z organizatorami wypoczynku letniego i zimowego dla podopiecznych GKPiRPA.   
d) inicjowanie dzia
a�  s
u�� cych rozwijaniu � rodowiska wsparcia dla rodzin obj� tych programem profilaktyki .  
e) kierowanie przez GKPiRPA , na badanie przez bieg
ego w celu wydania opinii w przedmiocie uzale� nienia od alkoholu, osób 

które w zwi� zku z nadu� ywaniem alkoholu powoduj�  rozk
ad � ycia rodzinnego, demoralizuj�  ma
oletnich, uchylaj�  si�  od pracy, 

o� enia na rodzin�   albo systematycznie zak
ócaj�  spokój lub porz� dek publiczny.  

f) kierowanie do s� du wniosków o wydanie nakazu przymusowego leczenia odwykowego. 
3. Prowadzenie  dzia
alno� ci profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej w zakresie przeciwdzia
ania alkoholizmowi.  
7. wspó
organizowanie i finansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych 
8. prowadzenie dzia
alno� ci profilaktycznej w szko
ach. 
9. prowadzenie �wietlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 
10. wspó
finansowanie dzia
alno� ci �wietlic wiejskich i � rodowiskowych grup samopomocowych.   
11. prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla dzieci i rodziców z rodzin , w których wyst� puj�  uzale� nienia i przemoc.  
12. organizowanie , finansowanie i kierowanie na szkolenia: nauczycieli, instruktorów, opiekunów grup socjoterapeutycznych i  

pracuj� cych  w �wietlicach wiejskich.  
13. propagowanie w� ród personelu s
u� by zdrowia i s
u� b wspó
pracuj� cych z GKPiRPA  metod wczesnego wykrywania i 

rozpoznawania uzale� nie�  oraz ró� nych form przemocy. 
14. organizowanie szkole�  dla s
u� b pomocowych i osób maj� cych kontakt ze zjawiskami uzale� nie�  i przemocy. 
15. finansowanie kosztów wyjazdów osób uwik
anych w uzale� nienia i przemoc do placówek  lecznictwa odwykowego i 

terapeutycznego (przy czym nie zwraca si�  kosztów pokrywanych przez NFZ). 
16. finansowanie zakupu � rodków i sprz� tów s
u�� cych prowadzeniu dzia
alno� ci informacyjnej , propagandowej i kontrolnej w 

zakresie realizacji GPPiRPA , dla podmiotów  i instytucji wspó
pracuj� cych w realizacji zada�  programu.  
17. organizowanie i finansowanie przedsi� wzi��  , wspó
finansowanie imprez  rekreacyjno-sportowych i zaj��  profilaktyczno-

sportowych , propaguj� cych  zdrowy styl � ycia bez u� ywek i przemocy. 
18. pog
� bianie tre� ci profilaktycznych poprzez organizowanie i finansowanie ró� norodnych form dzia
alno� ci teatralnej, muzycznej i 

sportowej dla  dzieci i m
odzie� y z terenu Gminy Kosakowo.  
19. finansowanie zada�  profilaktycznych i terapeutycznych wykonywanych we wspó
pracy ze szko
ami, parafiami, so
ectwami i 

innymi instytucjami , które prowadz�  dzia
alno��  eliminuj� c�  spo� ywanie alkoholu. 
4.  Wspomaganie od strony merytorycznej i wspó
finansowanie zada�  okre� lonych w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwi� zywania Problemów Alkoholowych  
a) wspomaganie od strony merytorycznej  i wspó
finansowanie  zada�  okre� lonych w GPPiRPA  w realizacji zada�  
propaguj� ce trze� we obyczaje poprzez min. wyposa� anie i zabezpieczanie obiektów i lokali na ich dzia
alno�� , zgodnie z ustaw�  
o wychowaniu w trze� wo� ci, ze szczególnym uwzgl� dnieniem obiektów znajduj� cych si�  na terenie Gminy. 
b) wspó
praca z podmiotami realizuj� cymi programy szkoleniowe, profilaktyczne , terapeutyczne i wspó
finansowanie 
wykonywanych dzia
a� .  



 IV. Zasady wynagradzania pracy cz
onków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi � zywania Problemów Alkoholowych w  
Kosakowie : 

1. Za prac�  w Komisji cz
onkowie otrzymuj�  rycza
t miesi� czny w wysoko� ci 
� cznej  150,00z
, odpowiednio za uczestniczenie 
w dwóch spotkaniach (jednym posiedzeniu plenarnym i jednym posiedzeniu zespo
u) . 
2. Potr� cenia 50%  wynagrodzenia dokonuje si�  na podstawie listy obecno�ci cz
onków Komisji na posiedzeniu.  
3. Potr� cenia nie stosuje  si�  w przypadku nieobecno� ci zwi� zanej z wykonywaniem w tym czasie innych czynno� ci zwi� zanych z 
pe
nion�  funkcj�  cz
onka Gminnej  Komisji Profilaktyk i Rozwi� zywania Problemów Alkoholowych. 
4. Szczegó
owy zakres pracy Komisji i zasady wynagradzania zawiera Regulamin pracy GKPiRPA.  

            V. Sposób finansowania programu:  
� rodki finansowe pochodz�   z op
at za korzystanie z zezwole�  na sprzeda�  i podawanie napojów alkoholowych, wnoszonych do 
Urz� du Gminy, przez posiadaczy koncesji na sprzeda�  i podawanie napojów alkoholowych, dzia
aj� cych na terenie Gminy oraz z 
dotacji zewn� trznych. Program b� dzie realizowany przez Pe
nomocnika i cz
onków GKPiRPA, w ci� gu ca
ego roku, we 
wspó
pracy z Wójtem , Rad�  Gminy, szko
ami , parafiami, so
ectwami, Policj� , Stra��  Gminn�  , s
u� b�  zdrowia , Gminnym 
O� rodkiem Pomocy Spo
ecznej,  Gminnym O� rodkiem Kultury i Sportu oraz innymi instytucjami powo
anymi przez 
ustawodawc�  do realizacji zada�  zawartych w za
o� eniach „Narodowego Programu Profilaktyki  i Rozwi� zywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2006-2010”. 

                                                                               Przewodnicz� cy Rady Gminy Kosakowo 

                                                                             /-/  Adam Miklaszewicz 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z  art. 1.ust 1. ustawy z dnia 26 pa� dziernika 1982r.o wychowaniu w trze� wo� ci i przeciwdzia
aniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007  
r. Nr 70, poz..473 z pó� n. zm.2) który  stanowi, � e „Organy   administracji rz� dowej i jednostek samorz� du terytorialnego s�  obowi� zane do 
podejmowania dzia
a�  zmierzaj� cych do ograniczania spo� ycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spo� ywania, inicjowania i 
wspierania przedsi� wzi��  maj� cych na celu zmian�  obyczajów w zakresie sposobu spo� ywania tych napojów, dzia
ania na rzecz trze� wo� ci 
w miejscu pracy, przeciwdzia
aniu powstawaniu i usuwania nast� pstw nadu� ywania alkoholu, a tak� e wspierania dzia
alno� ci w tym zakresie 
organizacji spo
ecznych i zak
adów pracy.” 
Wyszczególnione zadania jakie winna realizowa�  gmina  w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi� zywania Problemów 
Alkoholowych , zawiera zapis art. 4’ ust.1 ustawy; 
1.   zwi� kszanie dost� pno� ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzale� nionych od alkoholu; 
2. udzielanie rodzinom, w których wyst� puj�  problemy alkoholowe, pomocy psychospo
ecznej i prawnej, a w szczególno� ci ochrony przed 
przemoc�  w rodzinie; 
3.  prowadzenie profilaktycznej dzia
alno� ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie , rozwi� zywania problemów alkoholowych i 
przeciwdzia
ania narkomanii a w szczególno� ci dla dzieci i m
odzie� y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj��  sportowych, a tak� e dzia
a�  
na rzecz do� ywiania dzieci uczestnicz� cych w pozalekcyjnych  programach opieku� czo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 
4.    (uchylony) 
5. wspomaganie dzia
alno� ci instytucji, stowarzysze�  i osób fizycznych, s
u�� cej rozwi� zywaniu problemów alkoholowych; 
6.   podejmowanie interwencji w zwi� zku z naruszeniem przepisów okre� lonych w art.13 1   i 15 ustawy  oraz wyst� powanie przed s� dem w 
charakterze oskar� yciela publicznego; 
Realizacja zada� , o których mowa (art.4’ ust. 2 ustawy z dnia 26pa� dziernika 1982r.) prowadzona jest  w postaci gminnego programu 
profilaktyki i rozwi� zywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez rad�  gminy ( DZ.U. z 2007r.Nr 70, poz 473 z pó� n. 
zm.). Gminny Program Profilaktyki i Rozwi� zywania Problemów Alkoholowych , zosta
 sporz� dzony w oparciu o potrzeby i zasoby 
istniej� ce na terenie gminy oraz mo� liwo� ci jakie daje nam blisko��   o� rodków � wiadcz� cych us
ugi specjalistyczne. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Audit ISO w Urz� dzie Gminy 
Informujemy, � e 2 lutego br. odby
 si�  w Urz� dzie Gminy Kosakowo audit nadzoru nad systemem zarz� dzania jako� ci� . 
Wyniki auditu umo� liwi
y podj� cie decyzji o utrzymaniu certyfikacji, potwierdzaj� cej zgodno��  naszego systemu 
zarz� dzania jako� ci�  z wymaganiami normy ISO 9001:2008. 
 

Analiza ankiet dot. jako� ci pracy Urz� du Gminy Kosakowo – ROK 2009 
Badania zadowolenia klientów przeprowadzano w miesi� cach czerwcu i grudniu. 

 
CZERWIEC 2009r. – do skrzynki w hallu urz� du wrzucono 65 ankiet, w tym 38 od mieszka� ców Gminy /58,5%/. 
Czas oczekiwania klienta na za
atwienie:  
 – natychmiast –46 osób, do 5  minut – 16 osób, 10 minut -1 osoba, 20 minut – 1 osoba 
Zadowolenie z pracy urz� dników 
- tak odpowiedzia
o – 58 osób, raczej tak – 6, nie – 1 osoba. Zadowolonych – 89,2%. 
 
GRUDZIE 	  2009r. - wp
yn� 
o  77 ankiet, w tym od mieszka� ców Gminy – 48 ankiet /62,3%/. 
Czas oczekiwania na za
atwienie: 
 – natychmiast – 46 osób, do 5  minut – 8 osób, 10 – 15 minut – 11osób, d
u� ej – 12 osób  
Zadowolenie z pracy urz� dników 
- tak odpowiedzia
o – 65 osób, raczej tak – 3, nie – 9 osób. Zadowolonych 85,7%. 
 
Bardzo nas ciesz�  i dopinguj�  do  jeszcze lepszej pracy dopiski zamieszczane w rubryce ankiety: „Co nale�a
oby poprawi�  w 
obs
udze klientów Urz� du Gminy?”, po� ród których znalaz
o si�  wiele pochwa
. Dzi� kujemy. 
 
Przedstawiamy now�  polityk�  jako� ci i misj�  Urz� du Gminy Kosakowo, zobowi� zuj� ce ca
y personel Urz� du do 
zaanga�owania w sprawy jako� ci. 



                                                                        

Urz� d Gminy w Kosakowie pe
ni s
u� b�  publiczn� , zapewniaj� c wykonywanie przez Wójta Gminy 
zada� , wynikaj � cych ze sprawowanych przez niego funkcji. 

Misj�  Urz� du Gminy jest uzyskanie zadowolenia mieszka� ców Gminy i innych klientów Urz� du z poziomu obs
ugi oraz 
kszta
towanie jak najlepszego wizerunku organizacji. 

Polityka jako� ci wspieraj� ca przyj� t�  misj� : 

polega na starannej i profesjonalnej obs
udze klien tów oraz d �� eniu do osi � gni � cia przyj � tych celów 
jako � ciowych, okre � lonych w kartach procesów przez: 

·  kompetentn�  kadr�  urz� dnicz� , maj� c�  poczucie wspó
odpowiedzialno� ci za wdro� on�  polityk�  jako� ci, której 
zapewnia si�  odpowiednie warunki pracy oraz wyposa� enie techniczne 

·  satysfakcj�  pracowników z pracy w Urz� dzie 
·  sta
e usprawnianie komunikacji, m.in. poprzez wykorzystanie i doskonalenie elektronicznego systemu obiegu 

dokumentów oraz rozwój platformy internetowej 
·  monitorowanie i identyfikacj�  obszarów do poprawy 
·  prowadzenie otwartej polityki informacyjnej Gminy 
·  utrwalanie dobrego wizerunku Urz� du. 

 
Dla realizacji polityki jako� ci opracowano i wdro� ono w urz� dzie system zarz� dzania jako� ci� , potwierdzony certyfikatem, 
dostosowany do wymaga�  normy  ISO 9001:2008.  System ten  jest doskonalony przez kompetentny personel i nadzorowany 
przez pe
nomocnika ds. jako� ci.  Ocena realizacji polityki jako� ci dokonywana jest przez najwy� sze kierownictwo urz� du 
podczas corocznych przegl� dów zarz� dzania. 
Nasze has
o:               „Urz � d Gminy Kosakowo przyjazny dla mieszka � ców, przedsi � biorców i turystów”  

  Wójt Gminy Kosakowo 

                /-/ Jerzy W
udzik  

                                                                                             Kosakowo, dnia 22.01..2010r.  

 
��������������� ���������!������"#
����
�$"��
$��% �&
��#������
���
�
 �

W dniach 28 stycznia oraz 5 lutego 2010 roku w Domu Kultury w Pierwoszynie przeprowadzono konsultacje spo
eczne 
dotycz � ce inwestycji powstania lotniska cywilnego Gdynia-K osakowo . Spotkania mia
y na celu przybli� enie kszta
tu 
planowanej inwestycji, przedstawienie wp
ywu inwestycji na � rodowisko, zapoznanie si�  z opini�  lokalnej spo
eczno� ci oraz 
przeprowadzenie dyskusji na tematy nurtuj� ce mieszka� ców. W spotkaniu z mieszka� cami udzia
 wzi� li: p. Janusz Stateczny - 
Prezes Zarz� du Lotniska Gdynia –Kosakowo, p. Przemys
aw Kaleta oraz  p. Mariusz Lewczuk – autorzy opracowywanego 
Raportu oddzia
ywania na � rodowisko,  p. Andrzej Tyszecki – konsultant, specjalista ds. ochrony � rodowiska Biuro Projektowo- 
Doradcze Ekokonsult Gda� sk. Ze strony w
adz samorz� dowych w konsultacjach uczestniczyli Wójt Gminy Kosakowo Jerzy 
W
udzik oraz Zast� pca Wójta Zdzis
aw Miszewski.     

Podczas spotka�  omówiono wszystkie aspekty zwi� zane z planowanymi inwestycjami oraz wp
ywem tych inwestycji na 
otoczenie. Szczególnym zainteresowaniem ze strony mieszka� ców cieszy
y si�  zagadnienia zwi� zane z zakresem 
oddzia
ywania ha
asu lotniczego, oraz zanieczyszczeniem � rodowiska od silników lotniczych. 

Prowadz� cy starali si�  wyczerpuj� co zapozna�  zgromadzonych z planowanymi inwestycjami, prognoz�  ruchu lotniczego, ilo� ci�  
planowanych operacji lotniczych na dob�  oraz rodzajem ruchu lotniczego planowanego na lotnisku Gdynia- Kosakowo. 
Omówiono zasady ewentualnego utworzenia obszaru ograniczonego u� ytkowania i zwi� zane z tym procedury 
odszkodowawcze. Poza tym, zapoznano mieszka� ców z zakresem opracowanych przez naukowców UG na zlecenie Spó
ki 
”inwentaryzacji przyrodniczych” terenów planowanych inwestycji oraz otoczenia lotniska. Szczególnie podkre� lono brak 
istotnych kolizji planowanego ruchu lotniczego  z obszarami Natura 2000 oraz istniej� cymi obszarami chronionymi. W trakcie 
spotka�  mieszka� cy postulowali m. in. o: 

·  kompleksowe rozwi� zania komunikacyjne dojazdu do lotniska, a szczególnie poszerzenie Estakady Kwiatkowskiego, 
ul. P
k. D� bka oraz budowy ul. Derdowskiego.   

·  ograniczenie do minimum lub ca
kowite wy
� czenie lotniska z lotów nocnych   - zapewnienie pierwsze� stwa dla 
mieszka� ców gminy Kosakowo  w zatrudnianiu w nowo tworzonych firmach obs
uguj� cych lotnisko  

·  wykonanie monitoringu proinwestycyjnego, okre� laj� cego faktyczny zasi� g ha
asu lotniczego  

·  przeanalizowanie i ewentualne w
� czenie do projektu „kolei metropolitalnej” po
� czenia kolejowego miejscowo� ci 
Kosakowo.  

Spotkanie zako� czy
o si�  po wyczerpaniu pyta�  od zgromadzonych w Domu Kultury Pierwoszyno mieszka� ców. Prowadz� cy 
zobowi� zali si�  do uwzgl� dnienia wszystkich postulatów i uwag w w/w Raporcie, który b� dzie z
o� ony do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony � rodowiska wraz z wnioskiem o wydanie opinii. Raport oddzia
ywania na � rodowisko sporz� dzany jest zgodnie z 
ustaw�  z dnia 3 pa� dziernika 2008r. o udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego ochronie, udziale spo
ecze� stwa w ochronie 
� rodowiska oraz o ocenach oddzia
ywania na � rodowisko. 
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Ze wzgl� du na nie wywi� zywanie si�  z umowy na od� nie� anie dróg w gminie Kosakowo; Zast� pca Wójta 
rozwi� za
 umow�  z wykonawc� , wy
onionym w przetargu nieograniczonym, jakim by
o Przedsi� biorstwo Us
ug 
Komunalnych w Rumi. W tej chwili do 28.02.br. od � nie� anie zabezpieczono w trybie awaryjnym - telefon 
kontaktowy do obecnego wykonawcy otrzymali so
tysi gmin . Osobami do kontaktu s
u� bowego z ramienia 
gminy s� : Podinspektor ds. Ochrony  � rodowiska. – Ewa Raczkowska-tel.660-43-06, z-ca Wójta - Zdzis
aw 
Miszewski -tel 660-43-10 ; 606/42-86-14. Pod koniec lutego zostanie wybrany wykonawca w trybie przetargu 
nieograniczonym. 

Jako��  Wody – PEWiK informuje… 
PEWiK Gdynia sp. z o.o. prowadzi sta
y monitoring jako� ci wody we wspó
pracy z powiatowymi organami Pa� stwowej 
Inspekcji Sanitarnej w Gdyni, Wejherowie i Pucku, które wydaj�  w jego nast� pstwie oceny „przydatno� ci wody do spo� ycia 
przez ludzi” z wodoci� gów publicznych systemu wodoci� gowego PEWiK.  Badania i kontrole wykaza
y, � e mieszka� cy – 
klienci korzystaj�   z wody dobrej jako� ci, odpowiadaj� cej wymaganiom sanitarnym. PEWiK sp. z o.o. w Gdyni informuje � e 
woda dostarczana jego Klientom spe
nia wymagania jako� ci wody przeznaczonej do spo� ycia przez ludzi. 
Zestawienie parametrów  jako� ciowych wody upubliczniono do wiadomo� ci klientom na 
stronie internetowej pod adresem www.pewik.gdynia.pl  
 

NARADA W SPRAWIE KANALIZACJI BURZOWEJ W GMINIE KOSAKOWO 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na narad�  w sprawie  zamierze�  inwestycyjnych kanalizacji burzowej 
/deszczowej/ w Gminie Kosakowo, która odb� dzie si�  w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie  

w dniu 22 marca br. /poniedzia
ek/, o godz. 16,00. 
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Bardzo wa� ne jest, by dysplazj�  u niemowl� t jak najszybciej wykry� . Bardzo prawdopodobne, � e im wcze� niej si�  
o niej dowiemy i zaczniemy leczy� , tym szybciej o niej zapomnimy. Po za tym nie wykryta, albo do ko� ca 
niewyleczona choroba w pó� niejszym wieku mo� e wywo
a�  chorob�  zwyrodnieniow�  stawów biodrowych. 
 
Pierwsze badanie stawów biodrowych przeprowadza lekarz neonatolog zaraz po urodzeniu dziecka. Je� li nie 
zauwa� y nic niepokoj� cego, na pierwsz�  wizyt�  u ortopedy powinni� my si�  uda� , gdy maluch sko� czy 6 tygodni 
(ale przed uko� czeniem 12 tygodni). Lekarz dok
adnie zbada stawy biodrowe, oceniaj� c czy nie ma ogranicze�  w 
odwodzeniu nó� ek, objawów niestabilno� ci stawów, czy uda malucha s�  równej d
ugo� ci. Rodziców cz� sto 
niepokoi asymetria fa
dów skórnych na udach i w pachwinach, jednak wcale nie musi ona wskazywa�  na 
chorob� . Zdarza si� , � e po prostu taka jest uroda dziecka.  

Nie zapomnij i udaj si �  do ortopedy na bezp
atne badanie stawów biodrowych  Twojego dziecka . 
 

BEZP	ATNE PRZEJAZDY UCZNIÓW 

Informacja  o uprawnieniach uczniów do bezp
atnych przejazdów � rodkami 
komunikacji miejskiej na terenie Gminy Kosakowo 

Od dnia 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010 r. oraz od 1 wrze�nia 2010r.  
do 31 grudnia 2010r, uczniowie zamieszkali na terenie gminy Kosakowo, a 
ucz� szczaj� cy do: 

1. Szko
y Podstawowej w Mostach,  
2. Szko
y Podstawowej w Pogórzu,  
3. Szko
y Podstawowej w D� bogórzu  
4. Gimnazjum w Mostach         oraz uczniowie  
5. Szko
y Podstawowej Nr 1 w Rumi  
6. Gimnazjów Nr 1 w Rumi,   

uprawnieni s�  do bezp
atnych przejazdów � rodkami komunikacji miejskiej  na terenie Gminy Kosakowo od  poniedzia
ku 
do soboty, w godzinach 6.00 – 20.00. 

Podstaw�  bezp
atnego przejazdu ucznia jest legitymacja szkolna zawieraj� ca dane o miejscu zamieszkania ucznia. W 
przypadku uczniów spe
niaj� cych obowi� zek rocznego przygotowania przedszkolnego do w/w przejazdów uprawnia 
za� wiadczenie opublikowane w rozporz� dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad wydawania oraz 
wzorów � wiadectw, dyplomów pa� stwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowa�  i 
wydawania duplikatów, a tak� e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic�  oraz 
zasad odp
atno� ci za wykonywanie tych czynno� ci (Dz.U. 2005r. Nr 58, poz. 504 z pó� n.zm) i zatwierdzone przez 
gminn�  szko
�   do której dziecko ucz� szcza. 
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Wernisa�  wystawy malarskiej w gminnej bibliotece 
W pi� tek 29 stycznia w Bibliotece odby
 si�  wernisa�  wystawy malarskiej mieszkanki 
Rewy Katarzyny Marciniak . Autorka jest m�� atk�  i matk�  
dwójki dzieci. Kiedy wszyscy � pi�  oddaje si�  swojej pasji, 
czyli malowaniu. Uko� czy
a Technikum Budowlane. 
Pracowa
a w ró� nych zawodach m. in. jako stolarz czy 
uwaga! operator suwnicy w stoczni gdy� skiej. Jest kobiet� , 
która � adnej pracy si�  nie boi. Je� eli chodzi o malarstwo 
Katarzyna jest samoukiem. Wystaw�  mo� na ogl� da�  do 12 
marca w godzinach otwarcia Biblioteki. 

Biblioteka - og
oszenia 
Poza wystaw�  obrazów zach� camy do obejrzenia kolejnej wystawy tematycznej zatytu
owanej " 
 wiat jest pi� kny" . 
Wystawa jest czynna od 11 lutego i sk
ada si�  z pocztówek - widokówek z ró� nych zak� tków � wiata oraz z oryginalnych 
rze� b pochodz� cych m. in. z Wietnamu i Bangkoku (zbiory Pana Tadeusza Krzysztofa). 

Natomiast w dniach od 15 marca do 30 kwietnia serdecznie zapraszamy na wystaw�  �wi� teczn� , na któr�  b� d�  si�  
sk
ada
y: rze� bione jajka (strusie, g� sie i kurze) wykonane przez Pani�  Renat�  Parzuchowsk�  oraz dekoracyjne przedmioty 
ozdobione technik�  decoupage'u autorstwa Pani Teresy W� sierskiej. Ju�  teraz serdecznie zapraszamy! 

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo informuje, � e w miesi� cach lutym i marcu nasza m
odzie�   b� dzie odwiedza
a 
mieszka� ców gminy Kosakowo (zw
aszcza starszych) w celu przeprowadzenia ankiety na temat dawnych obrz� dów i 
wierze� . M
odzi b� d�  równie�  zbiera�  stare fotografie dotycz� ce naszej gminy (zdj� cia zostan�  zeskanowane w bibliotece i 
oddane w
a� cicielom). W zwi� zku z tym zwracam si�  z gor� c�  pro�b�  o przychylny stosunek do m
odzie� y. Materia
y te s�  
im niezb� dne do realizacji projektu "Kosakowo - historia i przysz
o�� ", którego organizatorem jest biblioteka. Je� eli macie 
Pa� stwo jakie�  zdj� cia np. z widokiem starych domów, restauracji, ko� cio
a, miejsc publicznych lub innych, które Pa� stwa 
zdaniem s�  interesuj� ce, prosz�  o ich udost� pnienie i dostarczenie do biblioteki. Z góry serdecznie dzi� kuj� .                                                                                                         

 
 Akcja „Uwolnij ksi �� k� ” 

Akcja, któr�  organizuje Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, polega na przyniesieniu do biblioteki ksi�� ki, która jest na 
tyle interesuj� ca, � e chcieliby� my si�  ni�  podzieli�  z innymi. Ksi�� ka, któr�  chcemy uwolni� , trafi na specjalny rega
 ksi�� ek 
uwolnionych. Z rega
u kolejne osoby zabieraj�  ze sob�  wybrane pozycje. Ksi�� ki do uwolnienia mo� na przynosi�  do 
biblioteki w godzinach pracy instytucji.  
Uwaga! Prosimy o przynoszenie jednej, maksymalnie dwóch pozycji, poniewa�  rega
 ma ograniczon�  ilo��  miejsc, a chodzi 
te�  o to, � eby jak najwi� cej osób mog
o wzi��  udzia
 w akcji. 
 
Przy okazji tematu ksi�� ek przypominamy naszym czytelnikom, � e wypo� yczone pozycje ksi�� kowe nale� y zwróci�  
najpó� niej po up
ywie miesi� ca. Prosimy o oddawanie ksi�� ek w terminie. Dzi� kujemy! 
 

Wójt Gminy Kosakowo  
Jerzy W
udzik 

 
zaprasza wszystkich zainteresowanych  

i chc� cych wzi��  udzia
 w dyskusji  
na 

Gminn �  konferencj �  dotycz � c�  rozwoju sieci internetowej i sieci telewizji kablo wych  
 
                          która odb� dzie si�  4 marca 2010r.  (czwartek) 

          w godzinach 16.00-20.00 
             w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 

 
Plan spotkania:16.00-18.00 prezentacje, 18.00-20.00 dyskusja panelowa 
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Z � ycia so
ectw  
Z okazji 91 urodzin Pani Janiny Krasowskiej z 
D� bogórza, 97 lat Pani Marii Brodalskiej  z 
D� bogórza obecnie Pierwoszyna, 90 lat Pani 
Marianny Kasperczyk i 99 lat Pani Jadwigi 
Horyd z Mostów, s� dziwe solenizantki odwiedzili 
Wójt Gminy oraz radna Wiktoria � liwi � ska i so
tysi 
Alina Merchel i Józef Melzer.    
Prosimy przyj��  i od nas najlepsze � yczenia zdrowia i 
jak najwi� cej powodów do rado� ci. I do zobaczenia za 
rok. 
 
 

 

 
 
 So
tys Józef Melcer informuje mieszka� ców D� bogórza, � e 
przyjmuje wp
aty na podatek od nieruchomo�ci w dniu 13.03. 
/sobota/ do godziny 16 oraz w dniu 14 i 15.03.  od 12-21, pod 
adresem: ul. Ro� linna 9.  

 
 

 
Kaszubskie spotkania 

 
W styczniu w Domu Kaszubskim w D� bogórzu odby
a 
si�  doroczna zabawa karnawa
owa, zorganizowana 
przez Zarz� d Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.  
Mimo zimna, atmosfera by
a gor� ca i bardzo swojska, a 
jedzenie pyszne. W czasie zabawy przeprowadzono 
licytacj� , z której � rodki powi� ksz�  finanse  na budow�  
nowego domu kaszubskiego w Kosakowie .  
Kolejne spotkanie cz
onków zrzeszenia, które odby
o si�  
11 lutego  po
� czono „z t
ustym czwartkiem”  i 
„walentynkami”. Tym razem równie�  humory dopisa
y. 
Pani Lucyna Sorn zainicjowa
a opowiadanie „wicy” w 
j� zyku kaszubskim, których nast� pnie posypa
a si�  
lawina. By
o wiele rado� ci i u� miechu, który jest 
najlepszym lekarstwem na codzienne k
opoty.  

Na spotkaniu zaplanowano termin wycieczki, która ma si�  odby�   od 3  do 6 czerwca. Dzi� kujemy wszystkim za udzia
 we 
wspólnej zabawie. � yczyli�my sobie i wszystkim obecnym nast� pnej zabawy karnawa
owej ju�  w nowej siedzibie. 

Termin nast� pnego spotkania - 8 marca o godz. 16,30 w Domu Kultury w Pierwoszynie. Zapraszamy.                                        
Prezes ZKP Danuta Tocke 

 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia
 w D� bogórzu                                                          

informuje o wynikach zbiórki publicznej na budow�  Domu Kaszubskiego    
 

            Do tej pory zebrali� my 8.920 z
., w tym z:                                                                                                                                           
- cegie
ek po 10 z
. - 1.070 z
 /107 cegie
ek/, cegie
ek po 20 z
. – 2.300 z
. /115/, cegie
ek po 50 z
. – 

3.550 z
. /71/ oraz po 100 z
 – 2.000 z
 /20/. 
Uprzejmie informujemy, � e na podstawie decyzji Wójta Gminy Kosakowo Nr OO-KS.5022/1/10 z dnia 2 lutego br. zbiórka 
publiczna w formie sprzeda� y cegie
ek o nomina
ach 20, 50, 100 i 200 z
. – mo� e by�  prowadzona jeszcze do 31.12.2011r. 
Zarz� d ZKP O/D� bogórze informuje, � e budowa Domu Kaszubskiego w Kosakowie, maj� cego si�  równie�  sta�  siedzib�  
Zrzeszenia rozpoczyna si�  ju�  w tym roku. Liczymy na to, � e dzi� ki wsparciu równie�  tut. mieszka� ców uda si�  budow�  
zako� czy�  w niezbyt d
ugim czasie. Korzystajmy z okazji, aby kupi�  cegie
k�  i mie�  swój ma
y wk
ad w to przedsi� wzi� cie, tak 
potrzebne dla kultywowania tradycji i regionalizmu kaszubskiego na terenie naszej Gminy i nie tylko. 
Przypominamy, � e tut. w
adze w 2008r. wyrazi
y zgod�  na sprzeda�  Zrzeszeniu gruntu gminnego pod budow�  Domu 
Kaszubskiego z  95 % bonifikat� . 

Podajemy nr konta, na które mo� na przekazywa�  na ZKP O/D� bogórze 1% podatku od dochodu 
KRS 0000025331 

nr konta 828351 0003 0003 2203 2000 0010 



Prawo mo� e by�  Twoim sprzymierze� cem” – sprawd�  czy tak jest !? 

 
                 W zwi� zku z obchodzonym Tygodniem Pomocy Ofiarom Przest� pstw, w ca
ym kraju , udzielana b� dzie pomoc. 
Ofiary przest� pstw b� d�  mog
y uzyska�  bezp
atne porady prawne i psychologiczne oraz zapozna�  si�  z ofert�  pomocy 
organizacji pozarz� dowych . Równie�   Komenda  Powiatowa  Policji w Pucku w
� czy si�   w realizacj�  idei pomocy ofiarom 
przest� pstw.  

Przez ca
y tydzie�  od 22-26 lutego, udzielana b� dzie pomoc w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku. 
22 lutego  od 800 – 1500, 23 lutego od 1200 – 2000,   24 lutego 800 – 1500,  25 lutego 1200 – 2000, 26 lutego 800 - 1500 

W Kosakowie Posterunek Policji b� dzie udziela
 pomocy w godzinach otwarcia. 
 

Kto chcia
by podkre� li �  dobr�  prac�  którego�  z Policjantów z Kosakowa, mo�e poprzez stron�  internetow�  
Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie NIEBIESKA LINIA, w konkursie o takim tytule:    
„ Policjant, który mi pomóg
” wybieraj� c formularz zg
oszeniowy, odda�  na tego Policjanta swój g
os. 
 

Dlaczego „klaps” skierowany przeciwko dziecku nie jest dobr�  metod�  wychowawcz�  ? 

            Bo poprzez dyscyplin�  mo� na skutecznie oddzia
ywa�  tylko na osoby, które potrafi�  odczu�  i  zrozumie�   w pe
ni 
sens takiego dzia
ania. A nie s�  to dzieci.  
Pozornie nieszkodliwy klaps, wymierzony w intencji „ukarania” jest gro � ny bo: 
-  uczy dziecko przemocy, podwa� a wiar�  dziecka, � e jest rozumiane i kochane 
-  wzbudza l� k przed kolejnym uderzeniem, udaje metod�  wychowawcz�  a jest cz� sto roz
adowaniem gniewu rodzica 
-  niszczy w dziecku wra� liwo��  i wspó
czucie , dla siebie i dla innych,  wzbudza gniew i ch��  odwetu 
-  uczy t
umienia uczu� , które w konsekwencji  mog�  prowadzi�  do g
� bokich zaburze�  
Czego uczy si�  dziecko otrzymuj� ce „klapsy”: 
-  � e nie zas
uguje na szacunek, � e bicie to dobry sposób na rozwi� zanie problemów, � e bicie to przejaw mi
o� ci 
-  okazywanie cierpienia nie jest w
a� ciwe i nie warto okazywa�  w
asnych uczu�  
Jak dzieci otrzymuj� ce „klapsy” wyra � aj�   t
umione uczucia: 
-  drwi�  i wy� miewaj�  s
abo��  innych,  cz� sto bij�  innych w przekonaniu ,”� e wyrównuj� ”  sprawiedliwie doznan�  krzywd�   
-  neguj�  i podwa� aj�  autorytet doros
ych 
-  poprzez nagromadzone uczucia gniewu i w� ciek
o� ci identyfikuj�  si�  z postaciami stosuj� cymi przemoc ( telewizja, gry 
wideo) 
             Ka� dy z nas dzieckiem by
. Ale tylko nieliczni rozumiej�  zwi� zek pomi� dzy wcze�niej doznawan�  przemoc�  a 
przemoc�  aktualnie stosowan� . Ka� dy z nas ma wp
yw na to, � eby tego pozornego � rodka wychowawczego, jakim jest 
„klaps” nie stosowa� . By w przysz
o� ci nie sta
 si�  w
asnym , odebranym przejawem odwetu potencjalnego sprawcy za 
doznane cierpienia. 
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Z przyjemno�ci�  informujemy, � e w serwisie spo
eczno� ciowym Facebook, ruszy
a specjalna aplikacja „Zag
osuj i podaruj 
posi
ki”,  dzi� ki której jest szansa na zdobycie dofinansowania na dodatkowe posi
ki dla podopiecznych. W efekcie 
g
osowania firma Danone przeka� e organizacjom - proporcjonalnie do uzyskanych g
osów - � rodki na zapewnienie 
� cznie 
15.000 posi
ków. Zach� camy do klikania na swoj�  organizacj�  oraz informowania innych o takiej mo� liwo� ci. Dzi� ki temu 
maj�  Pa� stwo szanse na wydanie posi
ków dla wi� kszej liczby dzieci. 
Przypominamy, � e GOKiS jest grantobiorc�  wy�ej wymienionego programu. Liczymy na Pa� stwa g
osy, przez 
co zwi� kszy si�  suma, jak�  otrzymamy w programie „Wilk Morski dobrze zje” 
 

STYPENDIA DLA UTALENTOWANYCH 

Mija trzeci rok od powstania stowarzyszenia wspieraj� cego finansowo m
odych uzdolnionych artystycznie mieszka� ców 
gminy. Stypendia wyp
acane s�  co miesi� c przez okres trwania roku szkolnego. Wiemy, � e s�  wykorzystywane na 
szlifowanie warsztatu m
odych artystów- nie tylko uzdolnionych muzycznie, ale równie�  plastycznie.   
 
W  roku szkolnym 2009/2010 miesi� czne stypendium przyznano 19-stu uczniom: 
Marcinowi Molendowskiemu, Korolinie Mazur, Mariuszowi Mazur, Hannie Nawrot, Joannie Gruszczy� skiej, Julii 

Go
u� skiej, Sylwii Chrab� szczewskiej, Agacie Marsza
, Joannie 
Cichosz , Agnieszce, Wodniak Adriannie Sikora, Wiktorowi Gabor, 
Sarze Kaleta, S
awinie i Zwinis
awie Stryczek, Paulinie 
Dobrowolskiej,  Paulinie Kaleta , Przemys
awowi Nowickiemu, 
Natalii Szczygie
. 
Jednorazowe stypendium otrzymali: Pagórka Agata, Kaleta Monika, 

Tkaczyk Agnieszka, Pietro�  Julita, Stoiska Aleksandra.  Gratulujemy i � yczymy wielu sukcesów artystycznych ! 
 
Dzia
alno��  stowarzyszenia opiera si�  na sk
adkach cz
onkowskich oraz jednorazowych wp
atach darczy� ców- dzi� kujemy za 
nie, a wszystkich ch� tnych do wsparcia jego dzia
ania zapraszamy! 

KRS nr 0000290973  SGB Bank Rumia Spó
dzielczy oddz. Kosakowo 
16 8351 0003 0016 7468 2000 0010 
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W sobot�  30 stycznia pi
karze UKS-u Sztorm Mosty, wzi� li udzia
 w dwóch turniejach pi
ki no� nej halowej. Zawodnicy z 
roczników '96 i '97 pod opiek�  trenera Andrzeja Zawadzkiego pojechali do 	 ukowa by wzi��  udzia
 w Sulim-Cup 2010. W 
grupie i pó
finale bezkonkurencyjni, ostatecznie drudzy, swojego pogromc�  znale� li dopiero w finale. Po rzutach karnych 
ulegli Gedani Gda� sk. Dodatkowo najlepszym zawodnikiem uznano Sebastiana Gleske. 
Troch�  m
odsi z rocznika ’99 pod opiek�  asystenta trenera, Micha
a Michalskiego wzi� li udzia
 w Turnieju Przyjació
 UKS 1 
Reda ‘98. W rywalizacji z dru� ynami g
ównie z
o� onymi z zawodników urodzonych w 1998 roku, nasi ch
opcy zaj� li siódme 
miejsce z dziesi� ciu zespo
ów. Ponadto Bartek Nowicki zosta
 uznany za najlepszego napastnika turnieju. 
Wi� cej informacji o UKS Sztorm Mosty oraz wszystkie wyniki,  na stronie: www.sztormmosty.futbolowo.pl 
 

���6����	�#4��
$���$�%5 �

������%&�����	)���������%&�
�#���
�����
����
%
��� ���������%�������	)��
�#�
�����"�
#� �2�#�	#����	
����������%$����	���	�����4�
�
)A�����&
$"9���<������
��<A�
2�-��,�=�#�(�+��	�#�����
����	����������L�
2�����	����������#���(���%$������
�L�
2���,)��������)�L�
2����
����������
�,�����#���(���%�$����L�
2���������%$����	���	������  �
����	�#�#����	
��#�
�	�����%����<����� ���$"��#����B����%��:?@?��A�
�&
#�A�
@>AE?���������������������������������
���� ��
�

CZAT Z WÓJTEM GMINY 
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Uwaga - SZKOLENIA Z ZAKRESU TURYSTYKI  
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia
ania Ma
e Morze w Pucku  informuje o szkoleniach w ramach Projektu UE „LOKALNIE - 
LEPIEJ” . Tematy szkole� : Przewodnik terenowy po Kaszubach (zako� czony egzaminem pa� stwowym), Animator 
przedsi� wzi��  turystycznych, Kultura i obyczaje Kaszubów, Pilot wycieczek (zako� czony egzaminem pa� stwowym), 
Manager turystyki. Ka� dy z uczestników wybiera dwa dowolnie wybrane bloki tematyczne.  
.  
Projekt jest wspó
finansowany przez Uni�  Europejsk� . Udzia
 w wybranych szkoleniach jest bezp
atny. 
Przedsi� wzi� cie skierowane jest do osób doros
ych,  zamieszka
ych w powiecie puckim, wykonuj� cych prac�  na podstawie umowy 
o prac� , b� d�  umowy zlecenia. Priorytetowo traktowane b� d�  osoby, które uko� czy
y 45 rok � ycia. 
Zaj� cia teoretyczne b� d�  si�  odbywa
y na co 2 tygodniowych sesjach (poza godzinami pracy) w zakresie 5 godzin w pi� tek i 10 godzin 
w sobot�  w salach szkoleniowych na terenie Pucka. 
Udzia
 w szkoleniach mo� na wzi��  po uprzednim wype
nieniu Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz podpisaniu regulaminu 
rekrutacji , które dost� pne s�  na stronie internetowej Lokalnej Grupy Dzia
ania Ma
e Morze, b� d�  bezpo� rednio w biurze 
stowarzyszenia w Pucku, przy ul. Judyckiego 2 (wymagane jest za� wiadczenie o zatrudnieniu). Zg
oszenia do ko� ca lutego. 
Kontakt od poniedzia
ku do czwartku w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerem 58 774-76-44, b� d�  na adres biuro@lgd-
malemorze.pl. Szczegó
y na www.lgd-malemorze.pl  
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Cud Bo� ego Narodzenia i zwi� zane z przyj� ciem Mesjasza rozterki � wiat
ych 
M� drców, strach i dezorientacj�  prostych pasterzy, l� k o w
adz�  i w
asn�  
pot� g�  okrutnego króla Heroda – przedstawili  w pi� knych jase
kach 
uczniowie z Ko
a Teatralnego  „PROSTO Z MOSTÓW”  ze Szko
y 
Podstawowej w Mostach. 
              Panie Teresa Jachimowska i Anna Klimczyk, jak zawsze, bardzo 
profesjonalnie przygotowa
y m
odych artystów i nie ma w tym okre� leniu ani 
krzty przesady! 

             Dzieci wyst� powa
y m.in. w 	 elistrzewie na powiatowym Przegl� dzie Zespo
ów Kol� dniczych i w 
tym roku zaj� 
y III miejsce. Te same jase
ka znalaz
y uznanie mieszka� ców w ko� ciele w Pierwoszynie, a 
28 stycznia  zawita
y w Hospicjum � w. Wawrzy� ca w Gdyni. Go� cili� my tam po raz pierwszy. Zostali� my 
bardzo serdecznie przyj� ci. Tre��  jase
ek w tym miejscu nabra
a szczególnego znaczenia. Pacjenci i 
personel hospicjum nie kryli wzruszenia. Zachwycali si�  gr�  naszych dzieci, ich zaanga� owaniem w 
kreowane role, podziwiali talenty aktorskie! Zostali� my bardzo serdecznie zaproszeni do kolejnych 
odwiedzin! 
             Po spektaklu na dzieci czeka
y s
odko� ci, soczki, kalendarze; na nas kawa, herbatka, tak� e pi� kne, 
� cienne kalendarze i podzi� kowania, których lektura i wzruszy
a nas i onie� mieli
a. Nie s� dzili� my jak  
wielk�  wag�  mog�  stanowi�  takie spotkania i dla pacjentów i dla nas samych.  
Firma transportowa „Dobrucki” nieodp
atnie zaj� 
a si�  przewiezieniem naszych dzieci, za co sk
adamy serdeczne podzi� kowanie!                                                                 

                                                              Uczniowie SP Mosty 

Z JASE	KAMI  W HOSPICJUM 

„Biuletyn” - bezp
atny miesi� cznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo 
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke ( Sekr. Redakcji) 

Adres: 81-198 Kosakowo ul. 	 eromskiego 69, tel. 058 660-43-00, fax 660-43-01 e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl 
Ukazuje si�  mi� dzy 20 a 25 dniem ka� dego miesi� ca. Nak
ad 2800 egz. 



                  Szko
a Podstawowa im Piotra Dunin a w Mostach przyst � pi
a do 
ogólnopolskiego programu ”Zielony Certyfikat”  
                i  podj � 
a si �  realizacji przedsi � wzi � cia  
         „ � ladami pomników przyrody w gminie Kosakowo”.   
 
Wybrali� my to zadanie, poniewa�  na terenie gminy znajduje si�  wiele cennych, ciekawych 
i unikatowych obiektów przyrodniczych, które naszym zdaniem warto i nale� a
oby chroni� . 
Chcemy przybli� y�  uczniom i mieszka� com ju�  istniej� ce pomniki przyrody  oraz 
odszuka�  przynajmniej pi��  obiektów  przyrodniczych  spe
niaj� cych warunki potrzebne 
do uzyskania przez nie miana pomnika przyrody.  
Na terenie naszej gminy znajduj�  si�  drzewa wpisane do rejestru Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody. S�  to: 
1. Aleja Lipowa  , w miejscowo� ci Mosty, która wyst� puje w WKP pod numerem 

rej.1147 od 31.01. 1995 r. 

2. Grupa drzew jesion wynios
y , w miejscowo� ci Mechelinki, nr rej. w WKP 1148, data 
aktu 30.11.1972 r. S�  to dwa drzewa , których obwód wynosi 4,15m i 3,30m. 

3. Drzewo kasztanowiec bia
y  o obwodzie 4,45m i licz� cy ok. 300 lat, znajduj� cy si�  w 
miejscowo� ci Mosty, przy zabudowie dworku; nr rej WKP 1149 , data aktu –           

                                                          17.12.1984r. 

                 Przedsi� wzi� cie to realizowane b� dzie na terenie naszej gminy przez uczniów i nauczycieli ze Szko
y 
Podstawowej w Mostach, we wspó
pracy z Urz� dem Gminy Kosakowo, Nadle� nictwem, spo
eczno� ci�  lokaln� . 
Strony internetowe naszej szko
y i gminy, prasa lokalna  b� d�  systematycznie informowa
y o przebiegu prac dzieci. 
Przez pierwsze trzy miesi � ce roku szkolnego sporo uda
o si �  ju �  zrobi � : 
- odby
y si�  lekcje tematyczne ( w szkole i plenerze) zapoznaj� ce uczniów z kryteriami nadawania aktu pomnika 
przyrody; 
- uczniowie spotkali si�   z pracownikami  Nadle� nictwa Gda� sk, którzy przedstawili dzieciom gatunki drzew i 
zasady ich rozpoznawania. 
 - uczniowie zaprojektowali i rozpowszechnili ulotk�  informuj� c�  o istniej� cych w naszej gminie pomnikach przyrody 
i o planowanym przedsi� wzi� ciu;  
.- spotkanie uczniów  z Panem Zygmuntem Miszewskim, autorem m.in. ksi�� ki "Go� cie rewskiego str� du" ods
oni
o 
przed dzie� mi walory przyrodniczo-historyczne naszej okolicy. Tematem prelekcji i prezentacji by
y te�  pomniki 
przyrody. 
- jak co roku wzi� li� my udzia
 w akcji „Sprz� tanie � wiata”, podczas której porz� dkowano  teren  wokó
 pomników 
przyrody znajduj� cych si�  w Mostach i Mechelinkach; 
- w Dzie�  Edukacji Narodowej - dzie�  wolny od zaj��  dydaktycznych -przygotowywali� my si�  do udzia
u w akcji 
Klubu Gaja „Pomagamy koniom”.  
- zosta
 og
oszony konkurs fotograficzny „Rok z � ycia drzewa” – jest to zaproszenie do uwa� nej obserwacji jednego, 
wybranego drzewa i fotografowania go w ró� nych porach roku, w kolejnych ods
onach jego rozwoju; 
- tegoroczna edycja konkursu regionalnego „Znam swój region” tematycznie zwi� zana by
a z projektem, do którego 
przyst� pili� my. Motywem przewodnim zada�  konkursowych, scenografii, nagród -by
o drzewo. Dzieci 
zaprezentowa
y drzewa, które ich zdaniem zas
uguj�  na otrzymanie miana pomnika przyrody. 
               Dalsze, nie mniej ciekawe przedsi� wzi� cia opiszemy w nast� pnym biuletynie.  
                                         Uczniowie i koordynatorzy projektu Zielony Certyfikat 
 
 

 
 
 

�$���%�����$������6�����9�
�

��!��	(��I����%���������������	
���G�I��
�#���
���� 	���
�4���	�������������"�!���	�!���"��	 ���������%����

���$������6�����9�!�������	������%����%��� ��
 
 
 

 

 

� w. pami� ci 
Maria Dzirzy� ska z Kazimierza, lat 75 

Teresa Borska z Mechelinek, lat 62 
Alfons Socha z Kazimierza, lat 74 
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JE� ELI SPALA �  TO NIE INDYWIDUALNIE ! 
 

Odpady to powa�ny problem wspó
czesnej cywilizacji. Ich masa ro�nie wraz ze wzrostem konsumpcji. W � lad za tym rosn�  te�  koszty 
transportu „naszych” �mieci odbieranych przez firmy przewozowe. 

Co mo�emy zrobi�  aby �mieci by
o mniej? W tym miejscu wielu mieszka� ców odpowie: „ To proste! Odpady mo�na spala�               w 
domowym piecu b� d�  w rozpalonym w ogródku ognisku i w ten sposób zmniejsza�  ich obj� to�� !”. Oczywi� cie jest to b
� dne i bardzo 
naganne my� lenie! Spalanie �mieci, we w
asnym piecu domowym jest niezgodne z przepisami prawa - w tym prawa lokalnego tzw. 
Regulaminu utrzymania czysto� ci i porz� dku na terenie gminy Kosakowo. Ma
o tego, takie post� powanie podlega karze, w tym karze 
grzywny. Jest to te�  niebezpieczne ze wzgl� du na bardzo toksyczne substancje zawarte w dymie, które prowadz�  do ska�enia � rodowiska 
i nara�aj�  ludzi na utrat�  zdrowia. 

Prawid
ow�  odpowiedzi�  na postawione pytanie jest umiej� tne gospodarowanie odpadami. Przede wszystkim odpady nale� y dok
adnie 
segregowa� . Pozwoli to zmniejsza�  obj� to��  naszych �mieci nawet o 45%. Mniejszy pojemnik to mniejszy rachunek wystawiony przez 
firm�  przewozow� . Ale decyzja, cho�  prosta i oczywista, nale� y do nas. W tym wzgl� dzie opór Polaków jest niezrozumia
y, ale trzeba 
przyzna�  – bardzo konsekwentny. A musimy pami� ta� , � e dzi� ki segregacji odpadów mo�na z nich pó�niej odzyska�  surowce wtórne – tj. 
papier, szk
o, plastik.  

Jak pokazuj�  statystyki, od wielu lat w Polsce udaje si�  odzyskiwa�  tylko 5 – 10% wytworzonych w domach odpadów. Wyj� tkiem s�  
niektóre regiony kraju, do których mo�emy z dum�  zaliczy�  gminy Zwi� zku. Jednak wynik te�  nie jest osza
amiaj� cy. Na terenie gmin 
Zwi� zku wynosi on 20 – 30%.  

Na tle innych krajów Unii Europejskiej wszyscy razem wypadamy w tej kwestii, tak� e bardzo „blado”. Na przyk
ad w Danii czy Szwecji 
odzyskiwanych jest oko
o 50% odpadów. Ale na tym nie koniec. Kraje wysokorozwini� te stworzy
y i wdro� y
y technologie, które 
� cz�  w 
sobie ró�ne metody utylizacji odpadów w tym odzysk zawartej w nich energii. Pozwoli
o to w jeszcze wi� kszym stopniu wtórnie 
zagospodarowa�  i wykorzystywa�  odpady. 

Specjalne instalacje s�  w stanie przekszta
ca�  termicznie odpady odzyskuj� c „zgromadzon� ” w nich energi� . Poziom emitowanych 
przez takie urz� dzenia zanieczyszcze�  jest wr� cz � ladowy i nieporównywalnie mniejszy w stosunku do innych dziedzin ludzkiej 
dzia
alno� ci. Istotne jest tak�e, � e za spraw�  tych bezpiecznych technologii mo� liwe jest wytworzenie z odpadów energii elektrycznej lub 
cieplnej. Tutaj dobrych przyk
adów jest wiele. Szwecja, kraje Europy Zachodniej. Na przyk
ad w Pary�u, w którym tak ch� tnie chcemy 
sp� dza�  wakacje, udzia
 energii wyprodukowanej   z odpadów w bilansie cieplnym miasta stanowi ponad 50% ! 

Nale� y podkre� li � , � e termicznie przekszta
cane s�  tylko te odpady, które nie s�  poddawane obowi� zkowemu odzyskowi i recyklingowi 
surowcowemu. Pami� tajmy te� , � e technologia zezwalaj� ca na termiczne przekszta
canie frakcji energetycznej odpadów           
z wytworzeniem energii, jest tylko jednym z elementów kompleksowej i zintegrowanej gospodarki odpadami zapewniaj� c�  ochron�  
� rodowiska, w którym wszyscy musimy bra�  czynny udzia
 mi� dzy innymi poprzez selektywn�  zbiórk�  odpadów. Zastosowanie kilku 
wzajemnie po
� czonych metod gospodarki odpadami komunalnymi, tj. segregacji i selektywnej zbiórki, recyklingu, kompostowania 
odpadów organicznych, bezpiecznej utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz termicznego przekszta
cania cz�� ci odpadów, a tak�e 
bezpiecznego sk
adowania pozosta
o� ci, pozwala skutecznie likwidowa�  „góry �mieci”, które codziennie wytwarzamy.  

W niedalekiej przysz
o� ci na Pomorzu powstanie nowoczesna instalacja do termicznego przetwarzania odpadów, co z pewno� ci�  
przyczyni si�  do jeszcze lepszego gospodarowania odpadami w tej cz�� ci naszego kraju. 

 

Domowy piec nie jest przystosowany do termicznej utylizacji odpadów. Natomiast 
przekszta
canie �mieci w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach, gdzie ca
y 
proces jest kontrolowany i ekologiczny, to technologia bezpieczna. Dlatego 
pami� tajmy – je� eli spala�  to nie indywidualne ! 

KONTAKT 
Komunalny Zwi� zek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (Rok 
za
o� enia 1991), ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: 
www.kzg.pl 
- gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, mail: dgo@kzg.pl 
- ochrona � rodowiska i edukacja ekologiczna: tel. 058-624-75-15, dos@kzg.pl 

 

 
 

 


