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Nr  4/2010  Kosakowo, kwiecień 2010 roku   egzemplarz bezpłatny      ISDN 1730-6108 
 
 
 
 
                                                                          W obliczu wielkiej narodowej tragedii, 

                                            głęboko poruszony, składam najszczersze wyrazy współczucia 
                                            rodzinom ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku, w której zginął 
                                            Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z MałŜonką  

     delegacja Parlamentarzystów, Duchownych, Wojskowych, przedstawicieli Rodzin Katyńskich. 
 

Polska utraciła męŜów stanu, autorytety, przywódców,  
Ziemia Pomorska swych wybitnych przedstawicieli. 

 
Wstrząśnięty do głębi rozmiarami tej tragedii składam w imieniu całej społeczności Gminy 
Kosakowo oraz swoim własnym najszczersze wyrazy współczucia Rodzinom i Bliskim ofiar. 

 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.  

                                                                         
                                                                                      Wójt Gminy Kosakowo 

                                                                                   Jerzy Włudzik 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
Sukces uczniów S.P. w Pogórzu 

                                       Nie ma czegoś takiego jak zły pomysł – zawsze natomiast istnieje pomysł lepszy.” 
                                                                                                              Dr C.Samuel Micklus, twórca Odysei Umysłu                                                                                                     
       
„Odyseja umysłu” to międzynarodowy program edukacyjny, ideą którego jest twórcze rozwiązywanie problemów, bowiem kreatywności moŜna się 
nauczyć. Efekty pracy będą lepsze, jeśli wykorzystamy umiejętności kaŜdego członka zespołu, a więc grupa to większa siła twórcza, niŜ jednostka. 
Od przedszkoli po uczelnie wyŜsze, młodzi ludzie pracują w druŜynach, nabierając szacunku dla odmiennych osobowości i koncepcji. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogórzu po raz kolejny brali udział w Finałach Ogólnopolskiej Odysei  Umysłu – najbardziej 
niezwykłej imprezie edukacyjnej w Polsce. Odyseja Umysłu za cel stawia rozwój zdolności twórczych, które posiada kaŜdy 
człowiek, bowiem trening czyni mistrza. W skład druŜyny wchodzą uczniowie klasy V: Michał Suchocki, Kacper Malinoś, Olga 
Cirocka, Weronika Reiwer, Jakub Padzik, Kamil Romanow i Mikołaj Pelcer. Trenerami DruŜyny są: Dyrektor szkoły ElŜbieta 

Czaja, Urszula Kozielska, Renata Korybut-Orłowska. 
 
Uzyskaliśmy prawo reprezentowania Polski na Światowych 

Finałach Odysei Umysłu w USA, które odbędą się East Lansing w 
stanie Michigan. Pierwszym etapem konkursu były eliminacje 
regionalne (7.03.2010), w których zajęliśmy pierwsze miejsce i awans 
do Finału Ogólnopolskiego. W naszej kategorii wiekowej podczas 
Finału Ogólnopolskiego, który odbył się 27-28 marca 2010 zostaliśmy 
Mistrzami Polski. Mamy zaszczyt reprezentować naszą szkołę, gminę,  
region i kraj.   
Szczęśliwi i dumni Odysejowicze ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu i ich 
trenerzy. 
 
Na wyjazd dzieci do USA Wójt Gminy Kosakowo  przeznaczył z 
budŜetu Gminy kwotę 30.000 zł. Wyjazd umoŜliwi naszym dzieciom 
sięgnięcie w Michigan po najwyŜsze laury – gratulujemy i będziemy 
trzymać kciuki. 
Cegiełkę /w kwocie 2.200 zł./  dołoŜyli  takŜe radni /Adam Miklaszewicz, 
Alicja Brzozowska, Wiktoria Śliwińska, Mirosława Piotrowska, BoŜena 
Roszak, Maria Zielińska,  Alina Merchel, Sławomir Dąbrowski, Andrzej 
Kurowski, Marek Kądziela, Ireneusz Bober, Wojciech Klimczyk  oraz 
Dariusz Godlewski/,  przeznaczając część ze swoich diet. 
 

 

 

                                   

 

        

 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO 
Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór 
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SPRAWOZDANIE 
z prac Wójta Gminy Kosakowo  

w okresie od 27.01. do 31.03.2010r.   
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Zarządzeniem Nr 4/2010 ogłosiłem wykaz i ustaliłem ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zbycia w trybie 
przetargu nieograniczonego. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w okresie 3-23.02.br. 
2. Zarządzeniem Nr 6/2010 określiłem wysokość kwoty dotacji z budŜetu Gminy do kosztów utrzymania jednego dziecka w niepublicznych 
przedszkolach  prowadzonych na terenie Gminy /jest to 264,80 zł/ oraz punktach przedszkolnych /141,23 zł/. 
3. Zarządzeniem Nr 8/2010 powołałem komisję zdawczo-odbiorczą budynków, budowli i wyposaŜenia ośrodka wczasowego SKIPPER w Rewie, 
przeznaczonych na tymczasowe zasiedlenie przez mieszkańców lokali socjalnych w Pogórzu, przeznaczonych do rozbiórki. 
4. Zarządzeniem Nr 12/2010 powołałem komisję do przeprowadzenia przetargu na dzierŜawę na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości 
połoŜonej w Mechelinkach 
5. Zarządzeniem Nr 14/2010 ustaliłem wytyczne dot. organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę na rok szkolny 2010/2011. 

II. GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 
1. Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego : 
• działka nr 178/3 o pow. 1,2983 ha obręb Pogórze w kwocie 4.285,94 zł – na 10 rat rocznych przy udziale 39/1000 części  
• działka nr 178/3 o pow. 1,2983 ha obręb Pogórze w kwocie 4.285,94 zł – na 10 rat rocznych przy udziale 39/1000 części  
• działka nr 178/3 o pow. 1,2983 ha obręb Pogórze w kwocie 4.285,94 zł – na 10 rat rocznych przy udziale 39/1000 części  
2. Ustalenie renty planistycznej dla nieruchomości objętych zmianą do planu  zagospodarowania : 

• działki nr 114/223, 114/236, 114/237, 114/231, 114/238 o pow. 1,8456 m2 obręb Pogórze w kwocie 151.905,60 zł  
• działka nr 1325 o pow. 992 m2 obręb Mosty w kwocie 7.906,24 zł  
• działka nr 1174/30 o pow. 703 m2 obręb Mosty w kwocie 5.638,06 zł  
• działki nr 1174/29 i 1174/28 o pow. 997 m2 obręb Mosty w kwocie 7.995,90 zł  
• działka nr 1251/14 o pow. 760 m2 obręb Mosty w kwocie 8.846,00  
3. Zawarcie 2 umów o ustaleniu odszkodowania za drogi przed zatwierdzeniem podziału nieruchomości : 

• działki nr 88/90, 88/98 i 88/97  o pow. 3,61 ha obręb Kosakowo, odszkodowanie w wysokości 27,00 zł za 1m2 z zaliczeniem na poczet opłaty 
adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego nieruchomości z zastosowaniem dopłat  

• działki nr 88/71  o pow. 3,93 ha obręb Kosakowo, odszkodowanie w wysokości 30,00 zł za 1m2 z zaliczeniem na poczet opłaty adiacenckiej z 
tytułu podziału geodezyjnego nieruchomości z zastosowaniem dopłat  

4. Decyzja Wójta Gminy Kosakowo w sprawie przekształcenia uŜytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – działka nr 1035/17 o 
pow. 21 m2 obręb Pogórze  za cenę 1.935,00 zł. 

5. Zawarcie umowy uŜyczenia z dnia 21 grudnia 2009 roku ze Starostą Puckim na czas nieoznaczony na teren Skarbu Państwa połoŜony w 
Mechelinkach obejmujący działki nr 193/65 i 193/66 o pow. ogólnej 1,8117 ha z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, obsługę ruchu 
turystycznego ( punkty widokowe, zapewnienie dojazdu do działek rekreacyjnych. W zakresie terenu usytuowane jest zejście z klifu (schody 
terenowe łączące ul. Klifową z plaŜą nadmorską). W perspektywie wystąpienie o wybudowanie promenady. 

6. Przekazanie w uŜyczenie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przedszkola w Kazimierzu na rzecz poszkodowanych w poŜarze 
domu mieszkalnego w Suchym dworze. Umowa zawarta do 30 czerwca 2010 roku. Biorący w uŜyczenie uiszcza opłaty eksploatacyjne ( dostawa 
wody, gazu, prądu i odbiór nieczystości. 

7. Zawarcie umowy dzierŜawy z dnia 12 stycznia 2010 roku z Hydrobudową S.A. w Gdańsku na teren w miejscowości Mechelinki o pow. 1229 m2 
( część działki nr 230 w okolicach świetlicy sołeckiej) z przeznaczeniem na zlokalizowanie zaplecza budowy przy realizacji zadania inwestycyjne 
„Rurociąg odprowadzający solankę z Podziemnego magazynu Gazu Kosakowo do Zatoki Puckiej”. Okres dzierŜawy od 01 stycznia do 30 czerwca 
2010 roku. Czynsz jednorazowy 3.760,74 zł netto ( 0,51 zł/m2). Po zakończenie inwestycji przywrócenie terenu do pierwotnego stanu z 
odtworzeniem elementów boiska sołeckiego. 

8. Zawarcie 8 umów dzierŜawy na teren w miejscowości Kosakowo przy cmentarzu komunalnym – część działki nr 50/3 z przeznaczeniem na 
sprzedaŜ zniczy i kwiatów:  stanowisko nr„9 i 10” - po 3 m2.Czynsz dzierŜawny 66 zł + VAT 22 % dziennie na 2 dni,  stanowisko nr „A” - 3 m2. 
Czynsz dzierŜawny 66 zł + VAT 22 % dziennie na okres 1 dnia, stanowisko nr „E i D” – po 3 m2. Czynsz dzierŜawny 66 zł + VAT 22 % dziennie 
na 2 dni, stanowisko nr  „B” - 3 m2. Czynsz dzierŜawny 66 zł + VAT 22 % dziennie  na okres 2 dni, stanowisko nr „C” - 3 m2.Czynsz dzierŜawny 
219 zł + VAT 22 % miesięcznie na okres 1 m-ca, stanowisko nr„5”- 3 m2.Czynsz dzierŜawny 219 zł + VAT 22 % miesięcznie na okres 11 m-cy, 
stanowisko nr „F” –  3 m2.Czynsz dzierŜawny 219 zł + VAT 22 % miesięcznie na okres 1 m-ca, stanowisko nr  „G i H” – po 3 m2. Czynsz 
dzierŜawny 66 zł + VAT 22 % dziennie  na 2 dni,  

9. Zawarcie umowy dzierŜawy terenu Ośrodka Wioski śeglarskiej w Rewie ( uŜytkownik wieczysty Skipper Sp. z o.o.) do dnia 31 grudnia 2010 
roku z przeznaczeniem na tymczasowe zasiedlenie najemców lokali z Pogórza do czasu wybudowania lokali socjalnych w miejscowości Pogórze. 

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
1. W przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych zostały 
wybrane oferty: 
a/ Bigott Roman Pierwoszyno (dla części 1 obejmującej Rewę, Mosty, Mechelinki, promenadę w Rewie, cały chodnik Mosty – Pierwoszyno (do 
pierwszych zabudowań), chodniki przy ul. Gdyńska – Mosty, chodniki przy ul. Szkolnej od skrzyŜowania z ul. Gdyńską do pętli autobusowej w 
Mechelinkach, chodniki przy ul. Morskiej od pętli autobusowej do ul. Koralowej – Rewa, place gminne na terenie Rewy, Mostów i Mechelinek) za 
cenę brutto wykonania zamówienia - 119 900 zł 
(dla części 2 obejmującej Pierwoszyno, Kosakowo, Dębogórze, chodniki przy ul. Chrzanowskiego i śeromskiego w Kosakowie, chodniki przy ul. 
Pomorska od ulicy Chmielnej do pętli autobusowej – Dębogórze, cały chodnik Kosakowo- Dębogórze, ścieŜka pieszo – rowerowa Kosakowo- 
Pierwoszyno, place gminne na terenie Pierwoszyna, Kosakowa i Dębogórza) za cenę brutto wykonania zamówienia 85 020 zł  
b/ PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, Rumia (dla części 3 obejmującej – Pogórze, Suchy 
Dwór, chodniki przy ul. Szkolna od skrzyŜowania z Czernickiego do Szkoły Podstawowej 
Pogórze, place gminne na terenie Pogórza i Suchego Dworu) za cenę brutto wykonania 
zamówienia 120 589,00 zł,  
(dla części 4 obejmującej - Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, chodniki przy ul. Dębogórska – Dębogórze Wybudowanie, place gminne na 
terenie Dębogórze Wybudowania Dębogórze Kazimierz) za cenę brutto wykonania zamówienia 112 178,80 zł.  

• Umowy zostały zawarte na okres od dnia 1 marca 2010 do 31 marca 2011 r. 
2. Zamówienie z wolnej ręki /roboty uzupełniające/ - umowa z firma WASKO Piotr Dawidowski Rumia –na wykonanie systemu monitoringu 
wizyjnego oraz rozbudowy instalacji CCTV i SWiN w zakresie okablowania sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Dębogórzu. Cena 
brutto 59.105,89 zł. 
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Małe zamówienia: 1/ INFOS Systemy Komputerowe Gdańsk – zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy. Cena brutto 19.500 zł., 2/ Grupa 
Gumułka-Audyt sp. z o.o. Katowice – umowa o przeprowadzenie audytu wewnętrznego budŜetu Gminy 2010r. Wynagrodzenie brutto 40.992 zł. 

VI. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA 
28.01. – udział w jubileuszu  97. urodzin mieszkanki gminy, udział w naradzie ws. lotniska, która odbyła się w Domu Kultury w Pierwoszynie 
29.01. – udział w posiedzeniu Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, rozmowa z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska na temat decyzji środowiskowych przystani w Mechelinkach 
01.02. – przegląd zarządzania ISO w Urzędzie Gminy Kosakowo 
03.02. – przyjęcia interesantów, udział w spotkaniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kosakowskiej w Bibliotece Publicznej Gminy 
04.02. – udział w spotkaniu z właścicielami Wioski śeglarskiej w Rewie w sprawie zastępczego umieszczenia tam mieszkańców z budownictwa 
socjalnego w Pogórzu, udział w posiedzeniu Zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich 
05.02. – konsultacje  ws. lotniska cywilnego  
08.02. – udział w posiedzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka we Władysławowie 
09.02.  – udział w jubileuszach mieszkańców Gminy  
10.02.  – udział w uroczystościach  90. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem w Pucku 
11.02.  – olimpiada zimowa uczniów - w Szkole Podstawowej w Mostach 
12.02.  – spotkanie z Wiceprezesem Związku Piłsudczyków ws. budowy w Gdyni pomnika Józefa Piłsudskiego, spotkanie z Przewodniczącym 
Rady Gminy Kosakowo, Kierownikiem Referatu Inwestycji urzędu i Dyrektorem Przedsiębiorstwa „Półwysep” ws. budowy kanalizacji na terenie 
Gminy 
16.02.  – wywiad dla Radia Gdańsk ws. lotniska 
17.02. – przyjęcia interesantów, udzielenie wywiadu dla Telewizji TTM nt. lotniska 
18.02.  – udział w posiedzeniu kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. budŜetu Gminy Kosakowo 
20.02. – udział w powiatowych rozgrywkach halowej piłki noŜnej w Helu wraz z dwiema reprezentującymi naszą Gminą druŜynami  
22.02.  – narada z kierownictwem Urzędu Gminy Kosakowo, wprowadzenie na budowę domu socjalnego w Pogórzu wykonawcy robót 
budowlanych - firmy Wasko  
23.02. – udział w debacie w siedzibie Dziennika Bałtyckiego ws. lotniska cywilnego 
24.02.  – przyjęcia interesantów 
25.02. – spotkanie z inwestorem Centrum Handlowego w Pogórzu  
01.03. – przyjęcia interesantów 
02.03. – wyjazd do notariusza ws. sprostowania aktu notarialnego, spotkanie z Burmistrzem Pucka - rozmowa na temat współpracy i udziału w 
najbliŜszych uroczystościach na terenie miasta Puck 
03.03. – przyjęcia interesantów, spotkanie z prezesem nowo powstałego klubu piłkarskiego na terenie Gminy – P. Wica wraz z dyrektorami szkół w 
Mostach, udział w otwarciu wystawy malarskiej w Domu Kultury w Pierwoszynie 
04.03. – narada z dyrektorami szkół gminnych, spotkanie z Prezesem ZKP/O Dębogórze Panią Danutą Tocke – rozmowy w sprawie dalszej 
współpracy, udział w konferencji nt. rozwoju multimedialnego na terenie Gminy Kosakowo 
05.03. – udział w Zebraniu Wiejskim w Dębogórzu Wybudowaniu 
8-9.03. – udział w Kongresie 20. lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu 
10.03. -  rozmowa wraz z Prezydentem Gdyni oraz organizatorami „Opener Festiwal” na temat tegorocznego festiwalu 
11.03. – przyjęcia interesantów, czat internetowy 
12.03. – spotkanie w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nt. podsumowania zadań ubiegłorocznych i wytyczenia nowych na 
bieŜący rok 
14-17.03. – wyjazd na Litwę ws. podpisania porozumienia z Mer Rejonu Wileńskiego dot. współpracy w sprawie schroniska w Orjanach 
18.03. – wizja lokalna w Rewie w celu podzielenia domków campingowych dla mieszkańców budynku socjalnego 
19.03. – przyjęcia interesantów 
20.03. – udział w promocji ksiąŜki „Kościoły Gminy Kosakowo” 
22.03. – spotkanie z Prezydentem Gdyni w celu omówienia współpracy Gminy Kosakowo z Miastem Gdynia, udział w naradzie ws. kanalizacji 
deszczowej na terenie Gminy Kosakowo  
23.03. – przyjęcia interesantów, udział w podsumowaniu konkursu „Gmina Fair Play” w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego, gdzie odbyło się 
wręczanie nagród najlepszym uczestnikom tego konkursu. 
24.03. – wyjazd wraz ze Skarbnikiem Gminy do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w celu podpisania aneksu do umowy dotyczącej projektu 
„Odnowa i rozwój wsi”, rozmowy z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Drogowego z Gdyni ws. przebudowy skrzyŜowania w Kosakowie 
25.03. – spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki ws. inwestycji na terenie Gminy Kosakowo 
26.03. – udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Pucku, spotkanie z dyrygentem Chóru Morzanie, udział w 
Zebraniu Wiejskim w Pierwoszynie 
29.03. – udział w Walnym Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki, udział w posiedzeniu komisji oświaty Rady 
Gminy 
30.03. – wizja lokalna budowy kanalizacji na terenie Dębogórza Wybudowania, spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Pucku, 
podpisanie umowy z firmą UBM budującą Centrum Handlowe w Pogórzu 
31.03. – przyjęcia interesantów. 

 
Wnioski komisji Rady Gminy Kosakowo z sesji w dniu 27 stycznia 2010r. 

Komisja BudŜetowo-Gospodarcza 
Komisja wnosi do Wójta o przygotowanie informacji dotyczących ewentualnej zmiany studium Gminy – prognozy kosztów, jakie powstaną wskutek 
podjęcia uchwały o zmianie studium. - Z informacji uzyskanych od biur urbanistycznych, orientacyjny koszt zmiany studium uwarunkowań i 
zagospodarowania przestrzennego to ok. 50 tys. zł 

Komisja Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu 
1. Komisja wnosi do Wójta o wyjaśnienie, jak będą dojeŜdŜały do szkół dzieci z Suchego Dworu w związku z likwidacją linii 145. 
Z Suchego Dworu do Gimnazjum w Mostach dojeŜdŜają 3 osoby. Dogodne moŜliwo ści dojazdu do Gimnazjum tych uczniów /linią 194 i 146/ 
przedstawiono w piśmie z dnia 10.02.br. Uczniom dojeŜdŜającym z Suchego Dworu do Szkoły Podstawowej w Pogórzu proponuje się korzystanie 
z autobusu linii 194 /czas przejazdu do Pogórza ul. Szkolna wynosi 3 min/. Rozkłady jazdy zostały podane w w/w piśmie skierowanym do tut. 
Rady Gminy. 
2. Komisja wnosi o wyjaśnienie sugestii dotyczącej zakusów zamknięcia Szkoły Podstawowej w Pogórzu 
Wójt Gminy juŜ na sesji Rady Gminy w dniu 27.01. wyjaśnił, Ŝe informacja ta jest plotką. Nigdy nie było mowy o zamknięciu SP w Pogórzu, 
wręcz przeciwnie, w planach na najbliŜsze lata przewidziana jest jej rozbudowa. 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Zdrowia 
1. Komisja jednogłośnie wnosi by na kaŜdej uroczystości gminnej sołectwa uczestniczyły w jedna wiązanką kwiatową. 
Wniosek został zaakceptowany przez Wójta, który poinformował o powyŜszym wszystkich sołtysów. 
2. Komisja wnosi do Wójta o zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci na zaprojektowanie znaku drogowego nawiązującego do hasła – 
„uwaŜaj kierowco tu bawią się dzieci”. 
Szkoły w ramach własnej współpracy z instytucjami i organizacjami realizują wiele programów i projektów z zakresu bezpieczeństwa. Na terenie 
gminy Kosakowo  dzieci ze szkół  podstawowych i gimnazjum od kilku lat biorą udział: w turnieju związanym z bezpieczeństwem ruchu 
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drogowego, bezpieczna i przyjazna szkoła oraz  bezpieczna droga do szkoły. NiezaleŜnie od ustalonych szkolnych kalendarzy konkursów,  
proponujemy jeszcze w bieŜącym roku szkolnym przeprowadzenie spotkania edukacyjnego w temacie proponowanym przez komisję ds. 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, połączone z  pokazem pracy patrolu rozminowania saperskiego. Szczegółowa odpowiedź 
w tej sprawie została udzielona pismem dnia 23.03.br. skierowanym do Rady Gminy. 

Komisja Ekologii, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
1. Komisja wnosi do Wójta o podjęcie działań zmierzających do uregulowania sprawy róŜnic pomiędzy treścią Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy, a jego załącznikiem graficznym (mapą). 
Odpowiedź w tej sprawie została przesłana do Rady Gminy Kosakowo pismem z dnia 16.03.br., znak PP 7336-09/2010. 
2. Komisja wnosi do Wójta Gminy o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr LIII/91/2001 w sprawie procedury 
uchwalania budŜetu Gminy Kosakowo - Wniosek został przekazany do Skarbnika Gminy, który przygotuje propozycje zmian do w/w uchwały. 

Komisja Rewizyjna 
Komisja wnioskowała, aby od najbliŜszego numeru Biuletynu Rady i Wójta Gminy Kosakowo zamieszczać w nim, po sprawozdaniu z prac Wójta 
Gminy, uchwały Rady Gminy i kaŜdy przyjęty protokół z sesji wraz z wszystkimi wnioskami Komisji Rady Gminy Kosakowo. W najbliŜszym wydaniu 
Rada wnioskuje zamieszczenie protokołów z XLVI, XLVII i XLVIII sesji Rady Gminy Kosakowo. 
Zgodnie z par. 56 pkt 1 Statutu Gminy Kosakowo „Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w Biurze Rady Gminy”. Realizacja 
wniosku komisji rewizyjnej wymaga zatem zmiany statutu oraz zagwarantowania na ten cel środków finansowych w budŜecie Gminy. Na rok 2010 
środki na taki cel nie zostały przewidziane. Wnioski komisji rady gminy przyjmowane na sesjach będą zamieszczane w biuletynach Rady i Wójta 
Gminy razem ze sprawozdaniem z prac Wójta Gminy, przy którym udzielana będzie równocześnie na nie odpowiedź.  
 

 
Uchwały podjęte podczas  

LIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
 w dniu 31 marca 2010 roku 

 
1. Uchwała Nr LIII/23/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kosakowo /nieuzasadniona/ 
2. Uchwała Nr LIII/24/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kosakowo /nieuzasadniona/. 
3. Uchwała Nr LIII/25/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kosakowo /nieuzasadniona/. 
4. Uchwała Nr LIII/26/2010 w sprawie rozpatrzenia wezwania p. ElŜbiety Kwiatkowskiej-Ficht i p. Bogusława Ficht do usunięcia 

naruszenia prawa dokonanego Uchwałą Nr XLIX/2/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 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.Słowackiego. 

5. Uchwała Nr LIII/27/2010 w sprawie rozpatrzenia wezwania TS Invest-Tesoro Sp z o.o. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 
Uchwałą Nr XLIX/3/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów połoŜonych w rejonie ulicy Szkolnej, Wiejskiej i Kołłątaja  w  
Pogórzu, gm.Kosakowo. 

6. Uchwała Nr LIII/28/2010 w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa. 
7. Uchwała Nr LIII/29/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ew. 403/3 w Dębogórzu 

Wybudowanie, gm. Kosakowo . 
8. Uchwała Nr LIII/30/2010 w sprawie nadania nazwy dla ulicy połoŜonej we wsi Pogórze na terenie Gminy Kosakowo – M. Kownackiej. 
9. Uchwała Nr LIII/31/2010 w sprawie nadania nazwy dla ulicy połoŜonej we wsi Pogórze na terenie Gminy Kosakowo – J. Tarnowskiego. 
10. Uchwała Nr LIII/32/2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XX/37/04 z dnia 30.06.2004 roku w sprawie nadania 

nazw ulicom połoŜonym w obrębie geodezyjnym Pogórze na terenie Gminy Kosakowo. 
11. Uchwała Nr LIII/33/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/94 z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie nadania nazw istniejącym i 

nowym ulicom oraz wprowadzenia numeracji we wsi Pogórze. 
12. Uchwała Nr LIII/34/2010 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budŜetowy 2011. 
13. Uchwała Nr LIII/35/2010 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Rady Gminy Kosakowo Nr LIII/29/2010  z 

dnia 31 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ew. 403/3 w 
Dębogórzu Wybudowanie, gmina Kosakowo 

 

Podatek od nieruchomości – decyzja na kaŜdy rok 
Podatek od nieruchomości moŜemy zapłacić w czterech ratach lub w całości. WaŜne, by uiścić go w te rminach prawem przewidzianych. 
KaŜdy, kto jest właścicielem domu, czy lokalu mieszkalnego wie, Ŝe na początku roku moŜe się spodziewać przesyłki z urzędu 
Gminy. Najczęściej jest to list polecony, bo właśnie za pośrednictwem poczty trafiają do podatników decyzje, w których organ 
podatkowy właściwy ze względu na miejsce połoŜenia nieruchomości ustala wysokość podatku na dany rok. Czasami do drzwi 
moŜe zapukać pracownik urzędu lub osoba upowaŜniona, która osobiście doręczy decyzję podatkową. 
I choć podatek płatny jest w ratach, to nie ma przeszkód, by zapłacić go w całości, o ile pozwalają na to finanse rodziny. Nie 
oznacza to jednak, Ŝe kaŜdy, kto chce uregulować zobowiązanie od ręki będzie mógł to zrobić dowolnego dnia. Osoby, które 
zdecydują się na ten krok powinny całą naleŜność zapłacić jeszcze przed 15 marca. Po tym terminie organ będzie miał prawo 
naliczyć odsetki od zaległości podatkowych (od tej części podatku, która powinna zostać zapłacona do 15 marca, gdyby był 
uiszczany w ratach). I to nawet wtedy, gdy zostanie uregulowany w całości. 
Niestety, dotyczy to takŜe osób, które odebrały awiza z poczty. Zapracowanie i niemoŜność odebrania przesyłki poleconej z poczty 
nie są tu Ŝadnym wytłumaczeniem. W takich przypadkach stosuje się ogólne zasady doręczeń pism osobom fizycznym 
przewidziane w ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi po 14 dniach przechowywania przesyłki poleconej na poczcie organ 
podatkowy uzna, Ŝe została ona doręczona. 
 

 

 

Św. pamięci 
Rzeppa Antoni z Kazimierza 

Jabłońska Genowefa z Mostów 
Niczke Dariusz z Mechelinek 

Wujke Stefania z Rewy 
Czaban Janina z Mostów 

Jóźwiak Jan z Suchego Dworu 
Rzepa Tadeusz z Kazimierza 
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BUDśET GMINY ROKU 2010 
Wykonując przepis art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, zobowiązujący Wójta do informowania 
mieszkańców Gminy o załoŜeniach budŜetu, przedstawiamy Państwu dokumentację z prac nad budŜetem Gminy Kosakowo na rok 
2010, który ostatecznie uchwaliło dla Gminy Kosakowo Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej /RIO/ w Gdańsku. W wyniku 
tego, w budŜecie tym nie znalazł się załącznik dot. inwestycji jednorocznych oraz inne konieczne, waŜne zadania gminy. Wójt 
wstrzymywał się z przekazaniem Państwu informacji nt. budŜetu, którą do tej pory zawsze podawał w niniejszym Biuletynie na 
początku roku, gdyŜ czekał na uchwalenie przez Radę Gminy Kosakowo zmian w budŜecie uchwalonym przez RIO. Rada Gminy 
zmian w budŜecie nie przyjęła. Podajemy poniŜej chronologię zdarzeń z prac nad budŜetem gminy. 
==================================================================================== 

30 grudnia 2009r. – sesja Rady Gminy Kosakowo 
Rada Gminy Kosakowo //większością 9 radnych: Marii Zielińskiej z Rewy, Mirosławy Piotrowskiej z Mostów, BoŜeny Roszak z Suchego 
Dworu, Antoniego  Strzelca z Pogórza, Andrzeja Kurowskiego z Dębogórza Wybudowania, Marka Kądzieli z Suchego Dworu, Jerzego 
Olszewskiego z Rewy, Ireneusza Bobera z Mechelinek oraz Adama Miklaszewicza  z Kosakowa/ przegłosowała, z naruszeniem 
procedury uchwalania budŜetu, uchwałę w sprawie budŜetu Gminy na rok 2010 wraz z poprawkami, w tym piętnastoma 
wnioskami zgłoszonymi przez komisję budŜetowo-gospodarczą. Uchwała, przed jej podjęciem, powinna zostać poprawiona i 
odczytana. Tymczasem, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie uchwałę, która formalnie nie istniała i nie została 
odczytana, z jednoczesnym zobowiązaniem Wójta Gminy i Skarbnika Gminy do przygotowania jej tzw. tekstu jednolitego w 
terminie późniejszym, juŜ po głosowaniu. 
 
Opinia Wójta Gminy Kosakowo z dnia 30 grudnia 2009r. do 15 wniosków Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Rady Gminy Kosakowo do 
projektu budŜetu Gminy na rok 2010, którą Wójt przedstawił w trakcie sesji 30 grudnia 2009r. jest dostępna internecie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo na www.bip.kosakowo.pl w menu BudŜet Gminy. 
 
Wójt, tzw. „tekst jednolity” uchwały bud Ŝetowej z uwzględnieniem wszystkich wniosków przyjętych przez Radę przygotował,  lecz 
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo odmówił podpisania uchwały, argumentując to tym, Ŝe są w niej zapisy, do których Wójt  
nie był uprawniony. Jednocześnie złoŜono zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Pucku w sprawie przekroczenia 
uprawnień przez Wójta Gminy. 
Prokuratura Rejonowa w Pucku, postanowieniem z dnia 10 marca br., odmówiła wszczęcia śledztwa wobec okoliczności, iŜ czyn 
nie zawiera znamion czynu zabronionego. Zdaniem Prokuratury Wójt i Skarbnik korzystali z przysługuj ących im prerogatyw. W 
ocenie Prokuratury zachowanie Wójta nie wyczerpuje równieŜ znamion przestępstwa urzędniczego. 
 
Dnia 18 marca 2010r. Rada Gminy/większością w/w 9 radnych/ złoŜyła zaŜalenie na postanowienie Prokuratora Rejonowego w 
Pucku.  
Wobec braku uchwały w sprawie budŜetu Gminy na rok 2010 /w związku z jej nie podpisaniem przez przewodniczącego Rady/ 
budŜet dla Gminy Kosakowo uchwaliło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 

======================================================================
UCHWAŁA NR 081/g233/B/10                                                                                                                                

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 lutego 2010r. 
Działając na podstawie art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Gdańsku 

• ustala budŜet Gminy Kosakowo na 2010r. w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych, jak następuje: 

§ 1 
1. ustala się dochody budŜetowe w wysokości        - 39.080.849 zł.                                                                                                                 
z tego:                                                                                                                                                                                                                             
- dochody bieŜące -                                                  - 33.307.995 zł.                                                                                                                                    
- dochody majątkowe -                                             -  5.772.854 zł.                                                                                                                  
zgodnie z zał. nr 1      
2. ustala się wydatki budŜetowe w wysokości         - 36.904.595 zł.                                                                                                                         
z tego:                                                                                                                                                                                                                         
- wydatki bieŜące                                                      - 26.309.105 zł.                                                                                                                        
- wydatki majątkowe                                                 - 10.595.490 zł.                                                                                                                    
zgodnie z zał. nr 2 
3. ustala się rozchody budŜetu w wysokości           -   2.748.000 zł.       
 przeznaczone na spłatę otrzymanych kredytów i poŜyczek. 
4. ustala się wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu w wysokości – 120.000 zł. oraz wydatki na realizacje 
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 97.000 zł. i gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.000 zł. 

§ 2 
Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z zał. nr 3. 
 

UZASADNIENIE 
Rada Gminy Kosakowo na swych posiedzeniach w dniach 30 grudnia 2009r. oraz 27 stycznia 2010r. /popr. - wykreślono/ 
rozpatrywała projekt budŜetu Gminy na rok 2010 przedłoŜony Radzie Gminy w dniu 10 listopada 2009r. Na podstawie 
przekazanych tutejszej Izbie dokumentów Kolegium Izby ustaliło, Ŝe uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy 
na 2010r. została przyjęta na sesji w dniu 30 grudnia 2009r. większością głosów, jednakŜe do końca stycznia 2010r. nie została ona 
podpisana przez Przewodniczącego Rady Gminy.  
W związku z tym, Ŝe do dnia 31 stycznia 2010r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nie wpłynęła uchwała Rady 
Gminy w sprawie budŜetu Gminy na 2010r. – Kolegium Izby mając na uwadze postanowienia art. 240 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych ustaliło budŜet Gminy na 2010r. – jak w treści uchwały 

                                                                                                              Prezes  /-/ Henryk Ledóchowski 
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9 marca 2010r. 
Uchwałę Kolegium RIO w Gdańsku,  Rada Gminy Kosakowo /głosami w/w 9 radnych/ zaskarŜyła, przesyłając sprawę do 
rozpatrzenia przez  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Sprawa jest w toku. 
============================================================================================ 

17 marca 2010r.  
Wójt Gminy złoŜył do Rady Gminy Kosakowo projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy na rok 2010  /uchwalonym 
przez Kolegium RIO/, gdyŜ naleŜało przyjąć do budŜetu dodatkowe środki oraz ustalić zadania w zakresie inwestycji z 
jednoczesnym zagwarantowaniem na nie środków. 
============================================================================================ 

23 marca 2010r. 
Odbyło się posiedzenie Komisji BudŜetowo Gospodarczej Rady Gminy Kosakowo – komisja większością głosów zaopiniowała 
pozytywnie wniesiony przez Wójta projekt w sprawie zmian w budŜecie Gminy. Nie było teŜ innych wniosków. 
============================================================================================ 

31 marca - sesja Rady Gminy Kosakowo 
pismo w/w 9 radnych, wniesione podczas przerwanej sesji   

 
                                                                                                                         Kosakowo, dnia 31 marca 2010 roku  

Radni Rady Gminy Kosakowo 
                                                                                                                 Do Wójta Gminy Kosakowo 
         Mając na uwadze dobro naszych Mieszkańców i konieczność niezachwianego funkcjonowania Gminy Kosakowo, Rada 
Gminy Kosakowo do czasu rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku jej skargi, pracuje na budŜecie 
Gminy ustalonym przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Gdańsku. BudŜet ten niewątpliwie uwzględnia wnioski Wójta Gminy, 
nie uwzględniając wniosków Rady Gminy odzwierciedlone w uchwale budŜetowej Gminy Kosakowo na rok 2010 uchwalonej 
przez Radę Gminy Kosakowo w dniu 30 grudnia 2010 roku. Wnioski te zostały pominięte równieŜ w projekcie uchwały w sprawie 
zmian budŜetowych na rok 2010, nad którą dziś pracujemy. 
        Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców i próbując wypracować kompromis w temacie budŜetu Gminy zwracamy się 
do Wójta Gminy o uwzględnienie, naszym zdaniem najwaŜniejszych, zmian w tejŜe uchwale : 
1. Nie wyraŜamy zgody na obciąŜenie budŜetu Gminy kolejnym kredytem. Dziś wartość zadłuŜenia Gminy zbliŜa się do 50% 
wartości budŜetu. Koszty samych odsetek w 2009roku wyniósł prawie 1 mln zł. Pozostawienie Gminy w tak złym stanie 
finansowym u progu wyborów samorządowych jest skandaliczne i niemoralne. 
2. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie Harmonogramu budowy i modernizacji dróg gminnych i konieczność dokończenia dróg 
niezrealizowanych w roku 2009 zwłaszcza prosimy pamiętać o drodze przez las łączącej Dębogórze Wybudowanie z gminą 
Kosakowo. 
3. Prosimy o ograniczenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kosakowie w świetle braku zmian organizacyjnych w 
tej jednostce. 
4. Stoimy na stanowisku konieczności zabezpieczenia rezerwy celowej dla sołectw i opracowania szczegółowego załącznika, w 
którym ta rezerwa zostanie podzielona dla poszczególnych sołectw naszej Gminy. 
5. Wnosimy o zmniejszenie wydatków bieŜących w dziale kultura fizyczna i sport i pozostawienie jedynie wydatków 
inwestycyjnych ze wskazaniem  podziału tych wydatków na konkretne zadania. 
6. Wnosimy o wpisanie do wydatków budŜetu 2010 kosztów projektu świetlicy oraz budowy hydroforni w Suchym Dworze. 
7. UwaŜam, iŜ powinny zostać wstrzymane  wydatki na kanalizacje do czasu wyjaśnienia nieścisłości i bałaganu w prowadzeniu 
tego zadania. Jak wynika bowiem z pisma Wójta Gminy Kosakowo z dnia 17.02.2010r. (odpowiedź na interpelacje) kanalizacja w 
nowej Rewie – ul. KsięŜycowa, Wichrowa, Wałowa i Morwowa nie zostały zrealizowane a z informacji od mieszkańców tego 
obszaru i pracowników PUK PEKO sieć ta juŜ funkcjonuje. 
8. Prosimy o określenie realnych kosztów i źródeł finansowania budowy Gimnazjum w Kosakowie oraz wnosimy o rozbudowę 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu. 
Podpisali: Antoni Strzelec, Marek Kądziela, Adam Miklaszewicz, Ireneusz Bober, Andrzej Kurowski, Jerzy Olszewski, BoŜena 
Roszak, Mirosława Piotrowska, Maria Zielińska     /grupa 9 radnych/ 
 

W związku z tym pismem Przewodniczący Rady Gminy Adam Miklaszewicz przerywa sesję. 
=================================================== ===========================  

1 kwietnia br. - odpowiedź Wójta Gminy na w/w pismo  
 

Wysoka Rado, 
 odnosząc się do pisma z dnia 31 marca 2010r. 9-ciu radnych Rady Gminy Kosakowo (Marii Zielińskiej z Rewy, 
Mirosławy Piotrowskiej z Mostów, BoŜeny Roszak z Suchego Dworu, Antoniego  Strzelca z Pogórza, Andrzeja Kurowskiego z 
Dębogórza Wybudowania, Marka Kądzieli z Suchego Dworu, Jerzego Olszewskiego z Rewy, Ireneusza Bobera z Mechelinek oraz 
Adama Miklaszewicza z Kosakowa), przekazanego mi w czasie przerwanej, w punkcie porządku „zmiany budŜetu Gminy” sesji w 
dniu 31 marca br., pragnę w pierwszej kolejności zwrócić Państwa uwagę na to, Ŝe mając na uwadze dobro mieszkańców Gminy 
naleŜałoby jak najszybciej podjąć uchwałę wprowadzającą zmiany do budŜetu Gminy, aŜeby moŜna było wykonać pilnie zadania 
inwestycyjne, na które większość mieszkańców oczekuje.  
            Przypominam, Ŝe to fakt nie podpisania przez przewodniczącego Rady Gminy uchwały budŜetowej na rok 2010 
spowodował, Ŝe w rezultacie budŜet dla Gminy Kosakowo uchwaliła dopiero w lutym br. Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Gdańsku, i to w zakresie jedynie zadań własnych, pozostawiając do dyspozycji Wójta rozdział środków na poszczególne zadania 
inwestycyjne.  Zmiany do budŜetu Gminy, zgodnie z przepisami, Rada Gminy wprowadza na wniosek Wójta. 
           Ponownie proszę Wysoką Radę, by mając na względzie dobro mieszkańców Gminy Kosakowo nie czekała z 
wprowadzeniem zaproponowanych przeze mnie zmian do uchwały budŜetowej na rok 2010 do czasu rozstrzygnięcia wniesionej i 
przegłosowanej przez w/w 9-ciu radnych skargi na Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdyŜ rozstrzygnięcie moŜe nastąpić za kilka miesięcy, albo i później i niczego w tym 
względzie nie zmienić, a nas zastanie koniec roku. Mija czwarty miesiąc nowego roku i w związku z wyŜej zaistniałą, nie z mojej 
przecieŜ przyczyny sytuacją, marnujemy czas na przygotowanie i rozpoczęcie inwestycji tego roku. A moŜe o to właśnie chodzi? 
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           Ciągłe przekładanie przez Przewodniczącego Rady sesji i odwlekanie podjęcia uchwały w sprawie istotnych zadań 
Gminy spowoduje, Ŝe nie starczy czasu, abyśmy  mogli w tym roku zrealizować przedstawione poniŜej zadania, a co gorsza 
nie uchwalenie przedstawionych przeze mnie zmian budŜetowych całkowicie wyeliminuje te zadania, a mianowicie: 

 
w  zadaniach jednorocznych m.in.nie będzie moŜna 

� wybudować przystanku autobusowego w Pogórzu /100.000 zł/ 
� przekazać do Urzędu Marszałkowskiego kwoty 400.000 zł. na budowę rozpoczętego ronda w Kosakowie 
� udzielić pomocy finansowej  /200.000 zł/ dla Powiatu Puckiego na remont drogi przez łąki, co będzie niezrozumiałe z 

uwagi na skalę znaczenia tej drogi dla mieszkańców oraz utratę wiarygodności Gminy 
� utwardzenia dróg gminnych /200.000 zł/ 
� wybudować chodnika na ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie /200.000 zł/ 
� dokonać drobnych napraw i modernizacji budynku urzędu gminy / 75.000 zł/ 
� ocieplić budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej oraz zakupić na jej wyposaŜenie pompy niezbędnej w sytuacjach 

powodziowych i zalewowych 
� dokonywać robót w budynkach i otoczeniu szkół  /57.698 zł/ 
� zakupić samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych /120.780 zł/, w 50% dofinansowanego ze środków Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    
� dokończyć wyposaŜenia oddziału schroniska młodzieŜowego w Orjanach na Litwie, gdzie przebywać będzie m.in. 

nasza młodzieŜ /50.000 zł/ 
� objąć akcji i udziałów w EkoDolinie i w spółce gminnej PUK PEKO, na co Rada Gminy w 2009 juŜ wyraziła zgodę w 

swojej uchwale  
� wybudować odwodnienia, m.in. we wsiach Mosty, Pierwoszyno i Dębogórze /145.000 zł/ 
� wybudować systemu odprowadzającego wody deszczowe w Dębogórzu (wpusty uliczne i odprowadzenie wód do 

stawu). 
 
           Konsekwencją nie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budŜetu będzie takŜe zamroŜenie kwoty 447.383 zł z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska, która pozostanie na koncie pozabilansowym i nie będzie jej moŜna wydatkować.  
 

z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nie będzie moŜna wykonać 
� Harmonogramu budowy i modernizacji dróg gminnych – 1.500.000 zł. 
� pomóc w rozbudowie komisariatu policji w Kosakowie, który powstał z dniem 1.04.br. 
� budować oświetlenia ulicznego  
� rozpocząć budowy gimnazjum 

 
a takŜe ustalić rezerwy dla sołectw, na co sołtysi juŜ niejednokrotnie zwracali uwagę.  
 
               Wysoka Rado, odnosząc się do przedstawionych w wyŜej wspomnianym piśmie radnych z dnia 31.03.br. ośmiu punktów 
oświadczam, Ŝe zawsze staram się rozwiązywać trudne problemy w drodze kompromisu. W złoŜonych przeze mnie propozycjach 
zmian do budŜetu Gminy na rok 2010, wyprzedzając niejako postulaty radnych, juŜ je w większości uwzględniłem. Proszę przyjąć 
moje uwagi i odniesienia do kaŜdego z punktów i wziąć pod uwagę równieŜ i to, Ŝe jeŜeli Rada, radni wnioskują o realizację zadań 
nie ujętych w budŜecie, powinni – zgodnie z ustawą o finansach publicznych - wskazać źródło ich pokrycia. 
  
Ad1) W   2009 roku obsługa długu kosztowała gminę  512 374,- w tym odsetki; 
- od poŜyczki z NFOŚiGW   - 43 471,- umowa  z  2001 roku  na kwotę 6 300 000,-spłata rozpoczęła się w 2006 roku a zakończy w 
2011 roku, pozostało  do  spłaty  1 846 000,-  
- od poŜyczki z WFOŚiGW  - 71 158,- umowa  z  2007 roku  na kwotę  3 000 000,-spłata rozpoczęła się w 2009 roku a zakończy w 
2010 roku, pozostało  do  spłaty  1 300 000,-  
- od  wyemitowanych  obligacji z  Nordea - 348 942,- umowa  z  2007 roku  na kwotę  6 400 000,-spłata rozpocznie się w 2011 
roku a zakończy w 2014 roku, pozostało  do  spłaty  6 400 000,-  
-  od kredytu z BOŚ  - 40 926,- umowa  z  2009 roku  na kwotę  5 700 000,-spłata rozpocznie się w 2012 roku a zakończy w 2015 
roku, pozostało  do  spłaty  5 700 000,-  
-  od kredytu z BRS  - 7 877,- umowa  w  2009 roku  na kwotę  500 000,- kredyt w rachunku bieŜącym spłacony  w 2009 r. 
ZadłuŜenie gminy na 31.03.2010 roku  wynosi   15 246 000,-  co stanowi  39,01%  do  planowanych dochodów  39 080 849,- na  
2010 rok.  
             W obecnym, kryzysowym roku, w którym planowany jest spadek dochodów, jak juŜ wcześniej informowałem Radę 
Gminy, większość samorządów zaciąga kredyty, by przyspieszyć realizację inwestycji, tak oczekiwanych przez mieszkańców. 
ZadłuŜenie Gminy Kosakowo, w porównaniu do innych gmin, nie jest wysokie, wynosi 39%. Ponadto, jeŜeli okaŜe się, Ŝe jednak 
dochody Gminy będą wyŜsze od zakładanych, co się juŜ nieraz zdarzało, to kredytu w wysokości 1,6 mln zł. na realizację 
inwestycji roku 2010 nie trzeba będzie zaciągać. JednakŜe w obecnej sytuacji, dla zbilansowania budŜetu, musimy to załoŜyć. 
 
Ad2) W przedstawionym przeze mnie projekcie zmian są uwzględnione środki na realizację obowiązującego Harmonogram 
budowy i modernizacji dróg, tak by wykonać wynikające z niego załoŜenia na rok 2010. Obiecuję, Ŝe wybuduję drogę przez las do 
Dębogórza Wybudowania, przeznaczając na to róŜne środki: z rezerwy budŜetowej, zaoszczędzone i dodatkowe dochody. 
 
Ad3) Nie czekając na wnioski i uwagi Rady w przedstawionym budŜecie, zmniejszyłem dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu, z 800.000 zł (przewidzianych przez RIO) do 500.000zł,  tj. o 37,5% . Ponadto nastąpiła redukcja zatrudnienia o ½ etatu, a 
do końca maja br. o kolejny etat, gdyŜ załoŜyłem, Ŝe w roku kryzysowym odbędzie się mniej imprez. 
 
Ad4) W przedstawionym budŜecie  uwzględniona jest rezerwa celowa dla sołectw. Jednocześnie na Ŝyczenie radnych 
przedstawiam jej szczegółowe rozdysponowanie na poszczególne sołectwa: 
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Miejscowość Liczba mieszkańców 
na dzień 15.12.2009 

Kwota przypadająca 
na miejscowość 
rocznie 

Kwota po dodaniu róŜnicy w 
miejsc. Dębogórze Wyb. 
Kazimierz, Mechelinki 

Dębogórze 1.172 9.564zł 9.564 zł 
Dębogórze Wyb. 296 2.415zł 3.446 zł 

Kazimierz 349 2.848zł 3.879 zł 
Kosakowo 919 7.499zł 7.499 zł 

Pierwoszyno 903 7.368zł 7.368 zł 
Mosty 2054 16.671zł 16.671 zł 

Mechelinki 342 2.791zł 3.822 zł 
Rewa 961 7.842zł 7.842 zł 

Pogórze 1364 11.130zł 11.130 zł 
Suchy Dwór 1076 8.780zł 8.780 zł 

Razem 9436 76.908,00zł 80.001 zł 
80.000zł – 76.908zł = 3092zł; 3092zł / 3= 1.031zł; 1.031 zł dodane do trzech wsi /Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, 
Mechelinki/ 
 
Ad5) Jak juŜ wspomniałem, jestem zaskoczony i zbulwersowany propozycją zmniejszenia  wydatków bieŜących na sport. Nie 
dziwiłbym się, gdyby Rada dla dobra mieszkańców, młodzieŜy, wnioskowała o zwiększenie środków w tym dziale. PrzecieŜ sport 
sprzyja zachowaniu zdrowia, rozwija cechy osobowości, m.in. wytrzymałość, silną wolę, zdyscyplinowanie, poczucie solidarności 
i koleŜeństwa. Sport rekreacyjny jest formą czynnego wypoczynku, z którego nasi mieszkańcy korzystają. Powstaje w naszej 
gminie wspaniała infrastruktura do uprawiania sportu, którą równieŜ trzeba utrzymać, są ludzie z pasją, którzy inicjują nowe 
pomysły, powstają kluby: Ŝeglarski, piłkarskie i inne. 
Nie potrafię zrozumieć, jak moŜna wnioskować o jeszcze większe zmniejszenie środków na sport. Na to nie mogę się zgodzić,  
właśnie dla dobra mieszkańców, w tym szczególnie młodzieŜy. Wydatki bieŜące  w  dziale kultura fizyczna i sport zaplanowane 
zostały na rok 2010 zaledwie na kwotę  106 725 zł. 
 
ad.6) Sprawa budowy świetlicy w Suchym Dworze: wiąŜe się z koniecznością pozyskania działki budowlanej o powierzchni ok. 
800m2. Ponadto koszt budowy budynku wolnostojącego o pow. uŜytk ok.150m2 wyniesie 375.000 zł (150m2 x 2.500zł/m2). Po 
uwzględnieniu kosztów pozostałych (dokumentacja, przygotowanie i prowadzenie inwestycji, uzbrojenie działki, itd.) uzyskamy 
poziom niezbędnych środków do zabezpieczenia na poziomie 700.000 zł. 
PoniewaŜ w roku bieŜącym nie ma moŜliwości zrealizowania tej inwestycji (przejęcie gruntu, dokumentacja, pozwolenie na 
budowę itd.) proponuje się zamieścić to zadanie do realizacji w latach 2011÷2012. 
Sprawa rozbudowy hydroforni w m. Suchy Dwór (budowa zbiornika retencyjnego wody czystej): 
Inwestycja ma polegać na budowie zbiorników wody czystej wraz z sieciami technologicznymi i niezbędną przebudową instalacji 
wewnętrznych istniejącej hydroforni. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę brutto 971.255,16 zł brutto wg cen 02/2009r.  
Decyzja pozwolenia na budowę nr AB/RW-7351/239/2009/K z dn. 30.09.2009r. (waŜna 3 lata) została wydana przez Starostę 
Powiatowego w Pucku. Zadanie inwestycyjne naleŜy zrealizować jednoetapowo. 
W temacie tego zadania istnieje moŜliwość złoŜenia aplikacji do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, gdzie Gmina moŜe uzyskać dofinansowanie do 75% kosztów netto na 
realizację projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności zaopatrzenia w wodę. Rozbudowa hydroforni 
kwalifikuje się do dofinansowania w ramach PROW i dlatego z chwilą ogłoszenia konkursu (przewidywane w III lub IV kw. 
2010r.) Urząd Gminy złoŜy stosowną aplikację oraz zostanie dokonana aktualizacja budŜetu Gminy Kosakowo poprzez 
umieszczenie tej inwestycji w WPI. 
 
ad.7) W piśmie Wójta z dnia 17.02.2010r. , na które powołuje się grupa Radnych, ulice KsięŜycowa, Wichrowa, Wałowa i 
Morwowa zostały wymienione jako rejony do skanalizowania, a konkretnie: 
- w pkt 4 mowa o ulicach KsięŜycowa i Wichrowa przewidzianych do uzupełnienia zlewni przepompowni przy ul. Magnoliowej; 
- w pkt 6 rejon ulic Wałowej i Morwowej (a nie ulice Wałowa i Morwowa) wymieniony jest w kontekście obszaru od lewej strony 
ulicy Wałowej (jadąc od ul. Morskiej w kierunku łąk) do ul. Morwowej (cofając się w kierunku zabudowy Mostów) - 
przewidzianych do uzupełnienia zlewni przepompowni przy ul. Wałowej. 
Dla uściślenia: w pasie ulic Wałowej i Morwowej w ramach umowy o dofinansowanie z EKOFUNDUSZEM została wybudowana 
i oddana do uŜytku kanalizacja sanitarna, a mieszkańcy posesji połoŜonych wzdłuŜ tych ulic mogą się juŜ podłączać do sieci i wg 
informacji z PEKO juŜ się podłączają. Natomiast rejon między ul. Wałową i Morwową, obejmujący takie ulice jak Kameliowa, 
Berberysowa, Jaworowa i Rozmarynowa oraz ulice KsięŜycowa i Wichrowa nie są skanalizowane. Na zadanie w rejonie Wałowej i 
Morwowej w dniu 23.03.2010r. zostało wydane pozwolenie na budowę natomiast dla ulic KsięŜycowa i Wichrowa dokumentacja 
jest w końcowej fazie uzgodnień.  
W myśl zawartej z firmą Półwysep umowy, dokumentacje oraz organizacja i wykonanie prac i robót  leŜy po stronie Wykonawcy, 
a zakończenie robót budowy kanalizacji ulic KsięŜycowej i Wichrowej przewidziano do końca września 2010 roku. Natomiast 
wkopanie części rur w pas ulicy, wbrew opinii wyraŜanej przez mieszkańców, nie stanowi jeszcze systemu kanalizacji zdolnego do 
przejmowania ścieków od mieszkańców. W tym miejscu naleŜy nadmienić, Ŝe ostatecznie skanalizowanie ulic KsięŜycowej i 
Wichrowej zaleŜy od wyasygnowania przez budŜet Gminy odpowiednich środków finansowych. JeŜeli nie będzie moŜna tego 
uczynić w roku bieŜącym, wówczas jak napisano w wyŜej wymienionym piśmie Wójta, nie moŜna mówić o zakończeniu umowy, 
przynajmniej w tym kształcie. 
Nadmieniam, Ŝe wg informacji uzyskanych w PUK PEKO, firma ta nie udzielała informacji o moŜliwości włączenia się do 
kanalizacji w ulicy KsięŜycowej i Wichrowej.  
Pragnę podkreślić, iŜ inwestycja budowy kanalizacji nie była zagadnieniem łatwym i przyjemnym. KaŜda miejscowość stanowiła 
dla nas wyzwanie nie tylko z uwagi na skomplikowane procedury prawne, róŜnice w zasadach ubiegania się o środki zewnętrzne z 
poszczególnych instytucji ale równieŜ nie zawsze łatwe kontakty z mieszkańcami i niejednokrotnie wielomiesięczne negocjacje w 
właścicielami gruntów, przez które musiała przejść sieć kanalizacji. JednakŜe dzięki ogromnemu zaangaŜowaniu podołaliśmy temu 
wyzwaniu, co nie byłoby moŜliwe przy „bałaganie organizacyjnym” i prowadzeniu inwestycji w sposób chaotyczny. Jednocześnie 
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przyznaję, iŜ Rada Gminy wykazała się niezwykłą otwartością umysłu przyznając rokrocznie środki na wprowadzenie Gminy 
Kosakowo w standardy sanitarne XXI wieku. 
Ponadto w stosunku do budŜetu uchwalonego przez Kolegium RIO, postanowiono zmniejszyć budŜet kanalizacyjny o 550 tys zł, 
zabezpieczając tylko bieŜące zobowiązania Gminy 
 
ad.8.Sprawa budowy gimnazjum w Kosakowie 
Realne koszty budowy gimnazjum szacuje się na ok. 69 mln zł brutto (bez opłat przyłączeniowych i podprowadzenia sieci wod-kan 
do granic działki). Źródłem finansowania będzie budŜet Gminy dokonujący rocznych wpłat dla Wykonawcy przez okres 17 lat 
(dwa lata podczas trwania budowy i 15 lat eksploatacji obiektu). Przewidywany termin realizacji inwestycji IX/2010 ÷ XII/2012. 
Sprawa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pogórzu 
W grudniu 2007 została opracowana koncepcja architektoniczna rozbudowy szkoły. Wówczas został opracowany kosztorys 
inwestorski na kwotę 11,65 mln zł. Obecnie koszty wraz wydatkami na przygotowanie i prowadzenie inwestycji oraz 
dokumentację projektową szacuje się na ok.15,0 mln zł. W projekcie przedłoŜonym Radzie Gminy, ta inwestycja została wpisana 
do realizacji w latach 2011÷2012. 
 
             Reasumując, szukając kompromisowego rozwiązania w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w związku z brakiem 
uchwały budŜetowej na rok 2010 Rady Gminy Kosakowo, proszę po raz kolejny Szanowną Radę o przyjęcie złoŜonego przeze 
mnie projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Gminy na rok 2010. Projektu, który był przedstawiany radnym i który Komisja 
BudŜetowo-Gospodarcza Rady Gminy Kosakowo przyjęła na swoim posiedzeniu większością głosów, przy braku innych 
wniosków. 
            Ze względu na konieczność nie cierpiącej zwłoki realizacji zadań inwestycyjnych Gminy i przerwanie dotychczasowego 
zastoju, apeluję do Pana Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo Adama Miklaszewicza o niezwłoczne wznowienie w pilnym 
terminie przerwanej w dniu 31.03.br. sesji Rady Gminy Kosakowo w sprawie uchwalenia zmian budŜetu Gminy Kosakowo na rok 
2010.   
                                                                                           Z powaŜaniem Wójt Gminy /-/Jerzy Włudzik 
=================================================== ======================= 

7 kwietnia 2010r.- pismo Klubu 6 radnych 
                                                                                            Pan Adam Miklaszewicz  Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 
                    W imieniu Klubu Radnych Rady Gminy Kosakowo prosimy o niezwłoczne wyznaczenie kolejnego posiedzenia LIII 
sesji Rady Gminy, rozpoczętej w dniu 31 marca 2010r. 
                     Zarządzona przez Pana Przewodniczącego, na podstawie § 36 ust. 3 pkt 1 Statutu Gminy Kosakowo, przerwa w 
obradach sesji dokonana została z naruszeniem przepisu ust. 4 tegoŜ paragrafu, jako Ŝe postanawiając o przerwaniu sesji, nie ustalił 
Pan terminów dalszych posiedzeń.  
                      Z brzmienia przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, Ŝe terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji 
Przewodniczący zobowiązany jest wyznaczyć w momencie zarządzenia przerwy. Świadczy o tym zapis o trybie zawiadamiania 
radnych o terminach dalszych posiedzeń. 
                      Jednocześnie wskazujemy, Ŝe nie istnieją Ŝadne przeszkody do niezwłocznego wyznaczenia kolejnego posiedzenia. 
W szczególności, nie zachodzi potrzeba uprzedniego zwołania Komisji BudŜetowo-Gospodarczej celem zajęcia stanowiska w 
sprawie projektu uchwały o zmianie budŜetu Gminy, przedłoŜonego przez Wójta Gminy. Projekt uchwały został złoŜony do Rady 
przez Wójta w terminie określonym w Statucie Gminy i wprowadzony przez Pana Przewodniczącego do projektu porządku obrad. 
Rada Gminy uchwaliła porządek obrad zgodnie z § 41 ust. 4 statutu, uwzględniając w nim złoŜony przez Wójta Gminy projekt 
uchwały. 
                       Podkreślić naleŜy, Ŝe Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Rady Gminy w toku sesji przedstawił 
stanowisko komisji w sprawie w/w projektu uchwały, zgodnie z którym komisja większością głosów poparła projekt. 
                       Jednocześnie, zgadzamy się ze stanowiskiem Wójta, zawartym w piśmie z dnia 1.04.br., nr OO-0055/19/2010 
przesłanym do Rady Gminy Kosakowo, dotyczącym wniosków 9 radnych do projektu budŜetu Gminy na rok 2010. 
                       W świetle przedstawionych faktów, dalsza zwłoka w wyznaczeniu kolejnego posiedzenia sesji Rady nie ma Ŝadnego 
uzasadnienia. 
Podpisali: Wiktoria Śliwi ńska radna z Pierwoszyna, Alina Merchel radna z Mostów, Alina Brzozowska radna z Kazimierza, 
Sławomir Dąbrowski radny z Dębogórza, Dariusz Godlewski radny z Pogórza. Pod pismem podpisuje się równieŜ Wojciech 
Klimczyk radny z Mostów – nieobecny w momencie składania pisma do biura Rady Gminy. 
=================================================== ====================== 

13 kwietnia 2010r. 
Odbyło się drugie posiedzenie przerwanej LIII sesji Rady Gminy. Grupa 9-ciu radnych odrzuciła propozycje Wójta dot. 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Kosakowo, umoŜliwiających realizację inwestycji roku 2010 i innych niecierpiących 
zwłoki, koniecznych wydatków. Za odrzuceniem uchwały głosowali: Maria Zielińska z Rewy, Mirosława Piotrowska z Mostów, 
BoŜena Roszak z Suchego Dworu, Antoni Strzelec z Pogórza, Andrzej Kurowski z Dębogórza Wybudowania, Marek Kądziela z 
Suchego Dworu, Jerzy Olszewski z Rewy, Ireneusz Bober z Mechelinek oraz Adam Miklaszewicz z Kosakowa.  
/wszystko wskazuje na to, Ŝe grupa w/w 9 radnych oczekuje na rozstrzygnięcie złoŜonego do WSA zaŜalenia, więc do tego 
czasu nie będzie uchwalać Ŝadnych zmian w budŜecie Gminy na 2010 rok - nie będzie więc inwestycji/.  

 
PRZETARG 

Wójt Gminy Kosakowo informuje, iŜ w dniu 5 maja 2010 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo 
odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierŜawę na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości połoŜonej w 
miejscowości Mechelinki stanowiącej własność Gminy Kosakowo obejmującej część działki nr 103 o pow. 66 m2 z 
przeznaczeniem na prowadzenie sezonowego obiektu gastronomicznego trwale nie związanego z gruntem.  
Z warunkami i regulaminem przetargu moŜna zapoznać się w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy 
Kosakowo – pokój nr 107, telefonicznie (0-58 660 43 35) lub w Biuletynie Informacji Publicznej na www.bip.kosakowo.pl w 
menu Przetargi nieruchomości.  
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SZKUTY REWSKIE 
Przedstawiamy Państwu drugą z 15 szkut rewskich - tworzących w latach 1862-1945 kaszubską, przybrzeŜną Ŝeglugę 
towarową w Zatoce Puckiej.  

 „Augustine”                                                                                                                                                               
Zbudowana w roku 1872 w Granicznej Wsi przy ujściu Szkarpawy do Wisły. W 1892 roku jest juŜ w rękach Jozefa 
Borskiego z Mechelinek w kotwiczy w Rewie. Latem woziła piasek i Ŝwir do Gdańska, cegłę z Rzucewa, gdzie był 
wybiegający w morze specjalny pomost załadunkowy. Jesienią wywoziła z Mostowych Błot z tzw. torfhutten kopany 
tam latem i suszony do jesieni torf. Największe zapotrzebowanie na tą kopalinę było na śuławach Wiślanych i dalej w 
góre rzeki. 
Zimę spędzał na kotwicowisku opodal wsi Beka. W lutym 1912 roku silny sztorm płn-zachodni zabrał statek wraz z 
polem lodowym i przepchnął do nasady szpyrku. Piętrzące się zaraz kry lodowe dokonały szybko dzieła zniszczenia. 
Wrak odkupił szwagier Józefa Borskiego – Franciszek Paszke i rozebrał go na opal. 
Były armator zamustrował w roku 1913 jako marynarz na hamburski parowiec pasaŜerski „President Grand” i pływał 
na nim do Nowego Yorku.                       /z opracowania dr. inŜ. Zygmunta Miszewskiego – mieszkańca Mostów/ 

 
Brak moŜliwości udzielania dotacji dla osób prywatnych w ramach działań 

słuŜących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 
 Informujemy mieszkańców naszej gminy, Ŝe z dniem 1 stycznia 2010 roku zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo Ochrony 
Środowiska.  Spowodowały one min.  likwidacje  Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przeniesienie środków z  
funduszy do środków finansowych budŜetu gminy.  
Włączenie tychŜe środków związało ich wydatkowanie z wydatkowaniem zgodnym z ustawą o finansach publicznych, która uniemoŜliwia 
przekazywanie środków finansowych na potrzeby osób prywatnych. 
 Konsekwencją tychŜe kroków, dla naszej gminy,  jest brak na dzień dzisiejszy moŜliwo ści udzielenia przez Wójta dotacji na utylizację 
odpadów azbestowych, co do końca 2009 roku realizowane było na mocy Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 19 października 2005 roku, 
ustanowionego na bazie ówczesnych przepisów.  W bieŜącym roku dotowane były tylko wnioski złoŜone pod koniec 2009 roku w ramach 
zobowiązań.  
Mamy nadzieję, Ŝe ustawodawca szybko wprowadzi konieczne uregulowania prawne , które pozwolą gminom powrócić do cieszącej się 
powodzeniem moŜliwości udzielenia dotacji dla osób prywatnych, w ramach działań słuŜących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 

 
Droga do Pucka przez łąki 

Firma Wakoz sp. z o.o. zawiadamia o wyłączeniu z ruchu drogi powiatowej nr 1514 G na odcinku Mrzezino- 

Kazimierz na czas jej remontu. Prace remontowe będą prowadzone od dnia 12.04.2010r. do dnia 

12.08.2010r.  

W celu zabezpieczenia rolnikom dojazdu do łąk, z wykonawcą uzgodniono stosowanie ruchu wahadłowego. 

Kontakty telefoniczne z Kierownikiem Budowy przekaŜemy Sołtysom. 

 
Z Ŝycia Sołectw    
Antoni Jakub Dobke urodził się 21 grudnia 1878. w Pogórzu z rodziców Józefa i Julianny z domu Dorsch, gdzie 
w dorosłym Ŝyciu prowadził wzorowo gospodarstwo rolne wraz ze swoją Ŝoną Agnieszką Anną z domu Bigott, 
wdraŜając „nowinki” rolnicze. 
Był Kaszubą „z krwi i kości”. Uczestniczył w akcjach katolickich w parafii na Oksywiu. Aktywnie działał w 
Związku Zachodnim  przedwojennej organizacji patriotycznej. Znany był równieŜ jako zapalony myśliwy. W 
świadomości potomnych pozostał jako człowiek prawy o wielkim sercu. 
Zginął tragicznie w Pogórzu 13 września 1939r., wraz z dwoma synami od strzału na Kępę Oksywską pancernika 
„Schleswig-Holstein”.  Jego ciało spoczywa na cmentarzu w Kosakowie.  
W dniu 31 marca br. Rada Gminy Kosakowo imieniem Antoniego Dobke nadała nazwę ulicy w Pogórzu. 
DĘBOGÓRZE – Sołtys wsi Dębogórze informuje mieszkańców, Ŝe wpłaty na podatek od nieruchomości będzie 
przyjmował w dniach 13, 14 i 15 maja br. do godziny 21.00 /pod adresem ul. Roślinna 9/. 

Sołtys wsi Pogórze wraz z Radą Sołecką 
- zapraszają w terminie: 23-25.07.br. mieszkańców Gminy Kosakowo na Piknik Country w Mrągowie. W programie: udział w koncertach ”Piknik 
Country”, zwiedzanie Sanktuarium w Gietrzwałdzie, Św. Lipce, a takŜe w zwiedzanie Kętrzyna – kwatera Hitlera w GierłoŜy. Zakwaterowanie: 
Pensjonat „Habęda” w Piecach. Koszt ok. 500 zł. Zapisy i bliŜsze informacje pod telefonem: 0 604 311 780 w godzinach popołudniowych. 
- zapraszają mieszkańców wsi Pogórze w dniu 22.05.br. (sobota) na majówkę na Kaszubach. W programie: Szymbark (zwiedzanie m. in. domu do 
góry… fundamentem), Muzeum Hymnu Narodowego, Kościerzyna – Muzeum Parowozów, Rynek, majowa biesiada z ogniskiem. Koszt – 60 zł od 
osoby. Zapisy i bliŜsze informacje pod telefonem: 0 604 311 780 w godzinach popołudniowych . 
- zwracają się z prośbą do mieszkańców Gminy Kosakowo i okolic o nadsyłanie lub udostępnianie pamiątek (zdjęć, dokumentów) dotyczących wsi 
Pogórze. Pamiątki będą wykorzystane przy opracowaniu historii Pogórza w formie ksiąŜki oraz będą udostępnione w Izbie Pamięci. 
 
Jubileusze urodzin 
Z okazji 91 urodzin Pani Leokadii Raducha z Pogórza,  
93 urodzin Pani Reginy Nowak z Pierwoszyna,  
90 urodzin Pani Heleny Szymańskiej z Mechelinek ,  
98 urodzin Pani Natalii Bieńkowskiej z Pogórza,  
sędziwym Jubilatkom Ŝyczymy duŜo zdrowia i jak najwięcej powodów do radości.  
Do zobaczenia za rok. 
 
 

„Biuletyn” - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo 

Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke ( Sekr. Redakcji) 

Adres: 81-198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69, tel. 058 660-43-00, fax 660-43-01 e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl  

Ukazuje się między 20 a 25 dniem każdego miesiąca. Nakład 2900 egz. 
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Światowy Dzień Chorego w Szkole Podstawowej w Mostach 

Światowy Dzień Chorego ustanowiony został przez papieŜa Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w 75 rocznicę 
objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na jego Ŝycie. Święto jest obchodzone 11 lutego kaŜdego roku. Jest to 

wezwanie, aby poświęcić jeden dzień  w roku modlitwie, refleksji i dostrzeŜeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i 
na ciele. Ogólnoświatowe obchody tego dnia odbywają się co roku w sanktuarium maryjnym  świata. Z tej właśnie 
okazji chcieliśmy przedstawić naszym uczniom osoby i zwierzęta pracujące z chorymi, potrzebującymi pomocy. W 

bieŜącym roku nasze zaproszenie przyjęła  Fundacja DOGTOR z Gdyni. Ich misją jest: PRZYWRACANIE  
UŚMIECHU!  

     
Fundacja DOGTOR to jedna z pierwszych fundacji profesjonalnie zajmujących się zooterapią  
(animaloterapią) w Polsce. Fundację tworzy grupa wspaniałych i oddanych wolontariuszy 
poświęcających swój czas na przygotowanie zwierząt  i pomoc osobom potrzebującym. Pies, 
który nie ocenia, nie przygląda się pogardliwie, niczego nie wymaga i jest ogromnie cierpliwy 
stymuluje chorego do zwiększenia wysiłku fizycznego podczas ćwiczeń, wydłuŜenia jego 
czasu, co owocuje potem w poprawie stanu niepełnosprawnego. 
       Podopiecznymi fundacji są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale takŜe dzieci i młodzieŜ 
zagroŜona patologiami społecznymi, osoby w trudnej sytuacji Ŝyciowej, pacjenci szpitali 
psychiatrycznych, takŜe osoby po traumie potrzebujące wsparcia psychologicznego. Co róŜni 
fundację od innych podobnych instytucji? Zwierzęta! To właśnie one pełnią najwaŜniejszą 
rolę z szeregu proponowanych przez fundację terapii. Specjalnie szkolone psy biorą udział 
niemal w kaŜdych zajęciach terapeutycznych zamieniając je w niezwykła przygodę  
i zamieniając trudny proces rehabilitacji w radosną zabawę  z   psem!                      
Uczniowie klas I-III z zachwytem przyjęli niezwykłych gości. Dzieci wykazały się duŜą 
wiedzą o opiece i traktowaniu psów. Dowiedziały się jak ( i dlaczego) powinien wyglądać 
kontakt z np. nieznanym czworonogiem. Nauczyły się przyjmowania pozycji bezpiecznej 
(„Ŝółwik”)  na wypadek agresji  psa.  Podziwiały umiejętności Drago i Azy. Po spotkaniu 
ogólnym Drago ze swoją opiekunką spotkali się z klasą II b. Dzieci miały większą moŜliwość 
bezpośredniego kontaktu i zabawy z psem. Do końca dnia motywem przewodnim dziecięcych zabaw było udawanie psa i jego trenera. 
 

BIBLIOTEKA 
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo serdecznie zaprasza na wernisaŜ wystawy malarskiej, autorstwa  
p. Eugeniusza Stanka, który odbędzie się 10 maja 2010r. o godzinie 17.00 w czytelni biblioteki. 

 
Kontynuacja edukacji regionalnej 

W listopadowym biuletynie Rady i Wójta Gminy Kosakowo, opisywaliśmy realizację ścieŜki edukacji regionalnej, realizowaną dla 
uczniów gminnych szkół podstawowych, w ramach grantu dla organizacji pozarządowej, przez Stowarzyszenie Agroturystyczne ALVIK z siedzibą 
w Dębogórzu Program regionalny to waŜny element wychowawczy.  

W marcu tego roku uczniowie ponownie gościli w „Gęśniku” p. A. Dzienisza, gdyŜ Stowarzyszenie postanowiło kontynuować edukację 
regionalną, tym razem  na warsztatach wikliniarskich. Pod bacznym okiem instruktorów 30 uczniów zdobywało umiejętność wyplatania z wikliny 
pięknych dekoracji w kształcie kamieniczek. Uczyli się równieŜ wykonywać ozdoby z masy solnej, a chłopców pochłonęło wykonywanie mioteł z 
gałązek brzozowych, albo z Ŝarnowca.  

 
KOLONIE- 2010 r. 

WYJAZDY  DZIECI  Z  GMINY  KOSAKOWO 
W bieŜącym roku szkolnym organizatorem letniego wypoczynku dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu – ElŜbieta 
Czaja. Do Krościenka i śerkowa wyjedzie łącznie 105 uczniów w wieku od 10 lat do 16 lat. 
 
1. Kolonie w Krościenku  odbędą się w terminie: 28 czerwca do 11 lipca 2010r. 
Przydzielono : Gimnazjum  - 13  kart, SP Mosty - 20  kart, SP Pogórze - 12  kart, SP Dębogórze - 11  kart, 
Dębogórze Wybudowanie - 2  karty , Kazimierz  - 2 karty. 
Łącznie wyjedzie : 60 uczniów ( 4 grupy ) , kierownik kolonii : p. Anna Ilkiewicz, 4 opiekunów, 1 pielęgniarka  p. R. Godlewska  
2. Kolonie w śerkowie - termin : 12 lipca do 25 lipca 2010r. 
Przydzielono: Gimnazjum - 9  kart, SP Mosty - 16  kart, SP Pogórze - 9  kart, SP Dębogórze - 7  kart, 
Dębogórze Wybudowanie - 2  karty, Kazimierz - 1  karta. 
Łącznie: 45 uczniów ( 3 grupy ), kierownik kolonii: p.  Lucyna Madelska, 3 opiekunów , 1 pielęgniarka  p. R. Godlewska. 

PRZYJAZDY  DZIECI  Z ZAPRZYJAŹNIONYCH GMIN 
1. Do Gminy Kosakowo przyjedzie 30 uczniów  wraz z opiekunami ze szkoły w Duksztach /Litwa/ w terminie od 07 lipca - do 20 
lipca 2010r. , Kierownik kolonii: p. Hildegarda Skurczyńska.  
2. Uczniowie  z Krościenka  przyjadą odpoczywać do  naszej Gminy  w terminie 11 do 24 sierpnia 2010r. Będą stacjonować w 
Szkole Podstawowej w Mostach. Łącznie : 60 uczniów ( 4 grupy) + 6 osób dorosłych ( kierownik + 4 opiekunów + pielęgniarka )  
3. Koloniści  z śerkowa  odwiedzą Gminę Kosakowo w terminie  od 13  lipca do 26  lipca br. Liczba uczestników - 45 uczniów 
(3 grupy) +5 dorosłych ( kierownik, 3 opiekunów, pielęgniarka), przyjmujący: Gimnazjum Mosty.   
 
Karty kolonijne dla  Dębogórza-Wybudowania i Kazimierza  odbierają ze SP w Dębogórzu sołtysi, którzy do dnia 7 maja br. 
zwrócą  je ponownie do szkoły. Zapisy na kolonie trwać będą do 7 maja 2010r. 
Rodzice wpłacają kwotę 410 zł na konto 28 8351 0003 0000 0316 2000 0040 
                                                                                               KONTAKT :  tel. 58  665 -76-30 dyrektor p. ElŜbieta Czaja. 
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III FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ - KOSAKOWO 2010 - „MUZYCZNE ISKIERKI” 

 
10 kwietnia br. odbył się Koncert Galowy laureatów III 
Festiwalu Piosenki Dzieci ęcej , Kosakowo 2010 - 
„Muzyczne Iskierki” . Jury w składzie: przewodniczący - 
Bartłomiej Kunc (wokalista zespołu „Czad” i prezenter 
Radia Kaszëbë), Ewa Kowalewska (dyrektor GOKiS 
Kosakowo), Ewelina Paszke (asystent  Wójta Gminy 
Kosakowo), Karol Dettlaff (muzyk, kompozytor, teatrolog), 
postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróŜnienia: 
W roku bieŜącym Grand Prix Festiwalu przypadło Izabeli  
Boszke z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie. Gratulujemy! 
 
Kategoria Przedszkole - solista 
* I miejsce: Weronika Piontke - Centrum 
Artystyczne „Nutkolandia” w Gdyni - za piosenkę: 
Słoneczne opowieści 
* II miejsce: Maja Łukowicz - Zespół Szkoły 
Podstawowej i Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego 

w Dębogórzu - za piosenki: Skaczące nutki oraz Blues 
* III miejsce: Noemi Bufnal - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Gdyni 
- za piosenkę: Kundel bury 
Kategoria Przedszkole - zespół 
* I miejsce: Zuzanna Bezuch, Zuzanna Chytrowska, Kacper Wenta - 
Przedszkole nr 18 w Gdyni - za piosenki: Wiosno, wiosenko 
oraz Wiosna 
* II miejsce: Lidia Szczeszak, Julia Szczeszak - Przedszkole 
Samorządowe nr 4 w Gdyni - za piosenkę: Jagódki 
Kategoria SP „0”-III - solista 
* I miejsce: Paulina Ćwirko - Szkoła Podstawowa w Pogórzu - za 
piosenki: Byłam motylem oraz Meluzyna, czyli historia podwodnej 
miłości 
* II miejsce: Magdalena Mikulska - Szkoła Podstawowa w Mostach - za 
piosenkę: Laleczka z saskiej porcelany 
*III miejsce: Natalia Szczygieł - Zespół Szkoły Podstawowej i Szkolnego 
Schroniska MłodzieŜowego w Dębogórzu - za piosenki: Astronomem jest 
mój wujek oraz Słoneczne opowieści 
Kategoria SP „0”-III - zespół 
* I miejsce: zespół „Małe Presto” w składzie: Julia Gadecka, Zofia 
Szczepańska i Michał Szczepański (instrumentalista) - Ognisko 
Muzyczne „Presto” w Gdyni - za piosenki: Wisła oraz Poziomkowe lody 
*II miejsce: duet: Julia Zaremba, Natalia Hajdebrek - Centrum 
Artystyczne „Nutkolandia” w Gdyni - za piosenkę: Rozkołysz pieśnią świat 
*III miejsce: zespół „Happy Girls” w składzie: Natalia Borkowska, 
Anna KrzyŜanek - Szkoła Podstawowa w Pogórzu - za piosenki: Pieski 
małe dwa oraz Karuzela 
Kategoria SP IV-VI - solista 
* I miejsce: Paulina Chobot - Szkoła Podstawowe w śukowie - za 
piosenki: Być kobietą oraz Drzwi do kariery 
* II miejsce: Natalia Kempa - Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” 
w Gdyni - za piosenki: Szybko oraz Babcia 
* II miejsce: Dominika Eliasz - Zespół Szkoły Podstawowej i Szkolnego 
Schroniska MłodzieŜowego w Dębogórzu - za piosenki: Na raz, na dwa 
oraz Nie łam się 
* III miejsce: Patrycja Szlas - Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie - 
za piosenki: Jak, gdzie, dlaczego? oraz Moje hobby 
Kategoria SP IV-VI - zespół 
* I miejsce: zespół „M-3” w składzie: Michał Iwański, Mateusz 
Iwański oraz Marta Iwańska (Instrument) - Ognisko Muzyczne „Presto” 
w Gdyni - za piosenki: Polska oraz Śmieszny portret 
* II miejsce: zespół „Our Quartet” - Prywatna Szkoła w Redzie - za 
piosenki: śyj do przodu oraz Rytm i melodia 
* III miejsce: duet: Hanna Nawrot, Wiktor Gabor - Szkoła Podstawowa 
w Mostach - za piosenki: Arabska noc oraz Wspaniały świat 
* III miejsce: zespół „KWARTET” w składzie: Natalia Antczak, 
Zuzanna Piotrowska, Katarzyna Dzierzgowska, Magdalena Krot - 
Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie - za 
piosenkę: Raz Barbara szła do baru 
Kategoria Gimnazjum - solista 
* I miejsce: Patryk Brakoniecki - Gimnazjum nr 16 w Gdyni – za 
piosenki: Szkolny horror oraz Moje hobby to marzenia 
* II miejsce: Patrycja Prostak - Centrum Artystyczne „Nutkolandia” 
w Gdyni - za piosenki: Mówią o niej oraz Pogoda ducha 
* III miejsce: Daria Kryger - Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” w Gdyni 
- za piosenki: Strach na ptaki oraz Chciałabym 
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* III miejsce: Maria Wojciechowska - Gimnazjum nr 21 w Gdyni - za piosenki: Bez Ciebie umieram oraz Przyjaciel 
potrzebny od zaraz 
Kategoria Gimnazjum - zespół 
* WyróŜnienie: zespół „Czar-Dasz” w składzie: Maria Wojciechowska, Natalia Ewald, Anna Mierzejewska, 
Justyna Leonard, Klaudia Garlicka, Emilia Kochańska - Gimnazjum nr 21 w Gdyni - za piosenki: Dziś dla nas 
oraz Pluszowe niedźwiadki 
Nagrody specjalne 
* Nagroda za najlepszą choreografię - dla Michała Korybut-Orłowskiego - Szkoła Podstawowa w Pogórzu 
* Nagroda Specjalna Dyrektora GOKiS Kosakowo - dla Weroniki Sydow - Ognisko Muzyczne „Presto” w Gdyni - za 
Rzekę marzeń skierowaną w stronę rodziny 
Grand Prix 
* Grand Prix III Festiwalu Piosenki Dziecięcej - Kosakowo 2010 - 
„Muzyczne Iskierki” - dla Izabeli Boszke - Gimnazjum nr 1 
w Wejherowie - za piosenki: Czas nas uczy pogody oraz Jaka róŜa, taki 
cierń 
Festiwal prowadziła Justyna Gajzler - instr. GOKiS Kosakowo. Pragniemy 
złoŜyć podziękowania dla rodziców      i opiekunów za przygotowanie 
młodzieŜy do występów. Zapraszamy za rok. 
 

 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU: „REWIZOR” I „CHMURY” 

W czwartek 25 marca 2010 r. na ścianach Gminnego Domu Kultury w 
Pierwoszynie zawisły portrety najwaŜniejszych ludzi teatru w dziejach. 
Była to część dekoracji przygotowana przez Teatr MłodzieŜowy 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kosakowie dla uczczenia Dnia 
Teatru. Obejrzeliśmy aŜ dwa spektakle: 
 
Najpierw „Rewizora” Mikołaja Gogola w wykonaniu członków Koła 

Teatralnego Szkoły Podstawowej w Pogórzu. W przedstawieniu udział 
wzięli: Wiktoria Brelińska, Oktawia Dawidowska, Agnieszka Kraszewska, 
Kacper Malinoś, Jakub Padzik, Kamil Romanow, Natasza Rydzewska, 
Agata Wiszecka. 
Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność za wsparcie i pomoc w realizacji 
tego przedstawienia: pani ElŜbiecie Czai, Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Pogórzu; Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom SP w 
Pogórzu; a takŜe Rodzicom członków Koła Teatralnego.   
 
Po przerwie Teatr MłodzieŜowy 
GOKiS-u w Kosakowie 

zaprezentował „Chmury” według autorskiego scenariusza opartego 
na komediach Arystofanesa. W „Chmurach” udział wzięli: Patrycja 
Gajzler, Ewa Jarecka, Dominika Hinz, Amanda Makowska, Sandra 
Makowska, Magdalena Mazur, Lidia Mikulska, Klaudia Mroczkowska, Adrian 
Gajzler, Łukasz Hinz, Michał Jaskulski, Adam Paterek. 
 
Oba spektakle wyreŜyserował Karol Dettlaff.  
 

Konkurs „Czasy Rycerzy” 
 

     Od kilku lat do bogatej oferty gminnych 
konkursów organizowanych przez nasze 
szkoły dołączył konkurs historyczny „Czasy 
Rycerzy”, organizowany przez Szkołę 
Podstawową w Mostach. Konkurs odbył się 
30 marca w Gminnym Domu Kultury w 
Pierwoszynie. W tym roku w konkursowe 
szranki stanęli uczniowie ze szkół w Pogórzu 
i Mostach. Musieli zmierzyć się w rozmaitych 
konkurencjach: przedstawiali w formie pantomimy 
napisaną przez siebie baśń lub legendę, śpiewali pieśni 
średniowiecznych trubadurów i  przybliŜali nam dzieje 
Pomorza w formie prezentacji multimedialnej. 
Wysłuchaliśmy równieŜ gawędy drzew – świadków 
kosakowskiej historii.    
     Zmaganiom bacznie przypatrywało się szacowne 
jury w składzie: Inspektor Oświaty UG w Kosakowie 

pani Jolanta Mojsiejuk, dyrektor Biblioteki Gminnej pani Anna Kloka i pan Zygmunt Miszewski 
mieszkaniec gminy oraz znawca historii  i autor ksiąŜek o gminie Kosakowo.  
Po wyrównanej walce palma pierwszeństwa przypadła zespołowi z Mostów. Mamy nadzieję, Ŝe za rok w „Czasach Rycerzy” 
zaprezentują się wszystkie trzy szkoły podstawowe z naszej gminy. 
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Festiwal Piosenki Naszych Dziadków 2010 
„Muzyka łączy pokolenia” – to hasło , które przyświeca Festiwalowi Piosenki Naszych 
Dziadków, organizowanemu przez Szkołę Podstawową w Mostach, od początków jego 
istnienia.  
Tegoroczny Festiwal odbył się 22.01.10 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Pierwoszynie.  Wystąpiło na nim  ponad trzydziestu 
młodych wykonawców z śelistrzewa, Mrzezina, Sławoszyna, Rumi, 
Redy. Nie zabrakło równieŜ artystów ze szkół naszej gminy. 
Uczestnicy przypomnieli wiele ponadczasowych przebojów, które 
wzruszyły i rozbawiły, przebojów, które słuchają babcie, dziadkowie 
i wnuczęta. 

          
 Młodych wokalistów oceniało jury, w składzie  
 

• Wanda Krauze – prezes Chóru Morzanie 
• Gabriela Kucz - muzyk 
• Beata Bartelik – Jakubowska – muzyk i wokalistka 
• Ewa Kowalewska – dyrektor GOKIS 
• Ewelina Paszke z Urzędu Gminy Koskowo 
• Anna Szymborska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach 

 
Jury oceniało w trzech kategoriach wiekowych: 

• Uczniowie klas I – III 
• Uczniowie klas IV – VI 
• Uczniowie gimnazjum. 

 
Ponadto po raz czwarty przyznano nagrodę Grand 
Prix Festiwalu 
 
Przy ocenie występów sędziowie zwracali uwagę na dobór repertuaru, interpretację, walory 
wokalne oraz ogólne wraŜenia estetyczne. 
Wybór był bardzo trudny, wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. 
Po burzliwych obradach jury ogłosiło zwycięzców. 
W kategorii Gimnazjum jury przyznało tylko I miejsce, które zajęła Paulina 
Wiśniewska, oraz wyróŜnienie dla Dominiki Szwedy. Obie wykonawczynie przyjechały 
z śelistrzewa 
W kategorii klas IV – VI przyznano: 
I miejsce –  Dominika Eliasz ze Szkoły Podstawowej w Dębogórzu 
II miejsce – Agata Orzeł ze Szkoły Podstawowej w  Sławoszynie oraz 
                    Hanna Nawrot i Wiktor Gabor  ze Szkoły Podstawowej w Mostach 
III – trzeciego miejsca nie przyznano. 
Wśród uczestników najmłodszych jury wyróŜniło:  
I miejsce -  Sara MuŜa ze Szkoły Podstawowej w Mostach 
II miejsce – Aleksandra Hildebrandt ze Szkoły Podstawowej w Sławoszynie 

III miejsce – Dominika Pośpieszyńska ze Szkoły Podstawowej w w Pogórzu oraz 
duet 

                      Tymoteusz Filar i Kacper Maksymiuk ze Szkoły Podstawowej W Mostach 
WyróŜnienie otrzymała Magdalena Mikulska ze Szkoły Podstawowej w Mostach. 
 
Główną nagrodę Festiwalu – GRAND PRIX – jury jednogłośnie  przyznało Maciejowi 
Skwierawskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Rumi za piosenkę Marka Grechuty „Nie dokazuj”. 
 
Gratulujemy wszystkim laureatom i wykonawcom, dziękujemy jury za cięŜką pracę oraz wszystkim 
opiekunom za tak wspaniałe przygotowanie młodych wykonawców.  
 
śycząc, aby piosenka, która podobno jest dobra na wszystko, towarzyszyła wszystkim na co dzień – 
zapraszamy za rok! 
 

 
 

Przedszkole Niepubliczne „Podniebny Raj”  
w Kosakowie, ul. Krasickiego 14 serdecznie zaprasza wszystkich rodziców wraz z dziećmi na dni otwarte organizowane w dniach 
od 12-14 maja w godzinach od 10-12. Czeka moc atrakcji i niespodzianek. Na miejscu  dzieci będą mogły uczestniczyć w 
zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli, rodzice zaś będą mogli zdobyć  wszystkie informacje o działalności 
przedszkola . W piątek zaś 14 maja odwiedzi nas ponownie teatr reprezentowany przez aktorów Teatru Muzycznego z 
przedstawieniem edukacyjnym o nr 112. Serdecznie zapraszamy. Wszelkie informacje o dniach otwartych moŜna uzyskać pod nr 
telefonu :501-734-476 lub 512-731-528.   
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Dobry początek sezonu Ŝeglarskiego 
reprezentantów Gminy Kosakowo Adama 
Skomskiego  i Jakuba Kopyłowicza.  
W świąteczny weekend w Bray Dunes (Francja) na 
kanale La Manche odbyły się regaty katamaranów 
klasy Formuła 18 EURO CUP 2010. 
Przy bardzo cięŜkich warunkach pogodowych 
(wietrze przekraczającym często 25 węzłów i 
temperaturze powietrza między 6 a 10 stopni) udało 
się komisji regatowej w ciągu trzech dni rozegrać 8 
wyścigów. 
Załoga reprezentująca Naszą Gminę Kosakowo 
Adam Skomski / Jakub Kopyłowicz zajęła 5 
miejsce. 
Regaty wygrała załoga holenderska z aktualnym 
mistrzem Świata za sterem Coen De Konig. 
Adam Skomski: Nie jest to miejsce, które by nas w pełni satysfakcjonowało, ale zwaŜywszy, Ŝe był to nasz pierwszy start w tym sezonie i podczas 

regat testowaliśmy i trymowaliśmy nowy maszt uwaŜam, Ŝe jest to dobry wynik. Teraz 
mamy trzy tygodnie na treningi i poprawki przy ustawieniach naszego katamaranu. 

Spędzimy ten czas trenując na Zatoce Gdańskiej, by od 28.04 do 02.05 wziąć 
udział w bardzo waŜnych regatach, oraz wyścigu długodystansowym Euro CAT 
2010 w Carnac (Francja). 

 
Turniej brydŜa 

 
30.03.2010 w Dworku Osada Wędrowca odbył się Wojewódzki Turniej 
Brydża Sportowego. 
 

 
 Sędziował Pan Janusz Liwosz 

 
 

 
 

HALOWA 
LIGA PIŁKI NOśNEJ 

16. kolejka (28 III): Mosty - Rewa 7:6 (4:4), Pogórze - 
Dębogórze 4:1 (3:0), Kosakowo - Pierwoszyno 4:7 
(3:2), Sztorm Mosty - Suchy Dwór 5:0 (vo). 
 
Tabela po 16. (przedostatniej) kolejce: 
  l.m.  pkt.  bram. 
1.  Rewa  13  30  97-41 
2.  Pogórze  13  30  69-43 
3.  Mosty  13  29  94-50 
4.  Kosakowo  13  22  64-71 
5.  Dębogórze  13  17  52-52 
6.  Pierwoszyno  13  13  55-76 
7.  Sztorm Mosty 13  9  49-69 
8.  Suchy Dwór  13  3  26-104 
9.  Kazimierz  -  -  - 
 Mechelinki  -  -  - 
 

BIEGI 
Na sobotę, 22 maja 2010 r. przewidziany jest drugi etap 
(w gminie Kosakowo) biegowego Grand Prix o puchar Starosty Puckiego. Tradycyjnie start będzie miał miejsce 
przy pętli autobusowej w Mechelinkach (szersze informacje będą podawane na bieŜąco w internecie na stronie 
www.gokis.kosakowo.pl). Dystans: 5 km w kategorii Open oraz 2,5 km w kategorii do 15 roku Ŝycia. 
 
W dniach 26 maja - 10 czerwca 2010 r. odbywać się będzie VII edycja Kwietnego Biegu (sztafety dookoła Polski, 
upamiętniającej rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski). Przez gminę Kosakowo przebiegać ona 
będzie wcześnie rano - w piątek, 4 czerwca br. w godzinach 3:36 (od granicy Gdyni z Pogórzem) - 4:20 (do granicy 
gminy na trasie do Mrzezina). Zachęcamy do uczestnictwa w sztafecie. 

 
Trzeci turniej siatkówki Kosakowo-Volley o Puchar Sołtysa Kosakowa 

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa i kibicowania w Turnieju Siatkówki Kosakowo-Volley, który 
odbędzie się w maju (finał 29 Maj).   
Wszystkie niezbędne informacje moŜna znaleźć na stronie turnieju www.k-volley.pl. RównieŜ na tej witrynie 
znajduje się formularz zgłoszeniowy. Do zobaczenia. 

1-wsze Miejsce zajęli: 
-Leszek Czarnecki 

-Piotr Darznik 

2 Miejsce zajęli: 
-Jarosław Drewing 

-Eugeniusz Starzyński      
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MÓJ SĄSIAD PALI ŚMIECI ! 

 
Zima się skończyła a wraz z nią sezon grzewczy i tegoroczna kampania pn.: „W domowym piecu spalanie 
śmieci truje i rujnuje”, która trwała do 14 marca br.  
 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od kilku lat prowadzi akcję pn.: „Spalanie śmieci 
szkodzi i szpeci”. Nadrzędnym celem akcji jest uświadomienie szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania 
odpadów w warunkach domowych oraz promowanie zachowania przyjaznego 
środowisku. Kampania była skierowana do mieszkańców gmin-członków KZG (ok. 440 
tys. osób), w szczególności do mieszkańców domków jednorodzinnych, ogrzewanych 
ciepłem na paliwo stałe oraz domków, kamienic i bloków, którzy borykają się z 
problemem palenia odpadów w ich najbliŜszej okolicy. W trakcie kampanii rozdano 
ogółem ok. 40 tys. ulotek, ok. 1 700 broszur (pt. „Niech Cie oświeci jasność ze śmieci”, 
„JeŜeli spalać to nie indywidualnie”, „Czym palisz w swoim „ognisku domowym”?”) 
oraz ok. 700 szt. plakatów „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”, w tym 
kaŜdej placówce oświatowej przekazano zaproszenie do udziału w akcji wraz z 
materiałami informacyjnymi. Związek organizował takŜe w ramach działań edukacyjnych 
spotkania ze StraŜami Gminnymi oraz przedstawicielami szkół. 
 
W sezonie grzewczym częstym zjawiskiem w zabudowie jednorodzinnej jest widok gęstego dymu 
ulatniającego się z komina, dodatkowo połączony z nieprzyjemnym zapachem. Mieszkańcy skarŜą się na róŜne 
dolegliwości, m.in. na kaszel, bóle głowy. Wyjaśnienie tego problemu jest bardzo proste – ludzie palą śmieci! 
W dobie nowoczesnych metod gospodarki odpadami jest to nie do pomyślenia !!! W najbliŜszej przyszłości 
ma powstać na Pomorzu profesjonalna spalarnia odpadów, gdzie wszystkie procesy spalania będą 

kontrolowane a spaliny oczyszczane. Mieszkańcy! - domowy piec nie jest 
przystosowany do spalania odpadów. W ten sposób emitujecie do atmosfery wiele 
niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska substancji. Co gorsza, moŜecie doprowadzić 
do poŜaru swojego domu. NajwyŜszy czas zmienić stare nawyki zanim dojdzie do 
tragedii. Regulamin utrzymania czystości i porządku wyraźnie zabrania spalania 
odpadów. Nie bójmy się reagować kiedy widzimy lub znamy przypadki palenia śmieci.  
W takiej sytuacji najlepiej powiadomić Referat ds Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Gminy lub StraŜ Gminną, do której zadań naleŜy m.in. 

egzekwowanie obowiązku utrzymania porządku i czystości w obrębie posesji oraz ujawnianie  
i przeciwdziałanie zjawiskom niszczenia lub zanieczyszczania środowiska. Palenie śmieci szkodzi, pomyśl  
o zdrowiu swoim i dzieci. 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gospodarki odpadami, ochrony środowiska i edukacji 
ekologicznej prosimy o kontakt:  
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,  
strona internetowa: www.kzg.pl 
- gospodarka odpadami: tel. 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl, 
- ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. 58 624 75 15, e-mail: dos@kzg.pl 


