
21.05.2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie 
nowo wybudowanej świetlicy sołeckiej w 
Suchym Dworze, przy ul. Jana Chryzostoma 
Paska 6.  Nowy obiekt poświęcił ks. wikariusz 
Adam Cholcha z parafi i pw. św. Pawła Apostoła, 
a symbolicznego przecięcia wstęgi dokona-
li Wójt Gminy Jerzy Włudzik, wymieniony 
ksiądz wikariusz, Przewodniczący Rady 
Gminy Mirosław Marek oraz Sołtys wsi 
Bożena Roszak. 
Świetlica ma pełnić funkcję miejsca 
integracji lokalnej społeczności oraz 
zebrań wiejskich. 
Świetlica została kompleksowo wy-
posażona w sprzęt multimedialny, w 
tym nagłośnienie i projektor, w pełni 
wyposażone zaplecze kuchenne, maga-
zynowe oraz sanitarno-porządkowe. Jako 
jedyna świetlica w gminie Kosakowo po-
siada pracownię rękodzieła. Blisko 65 tysięcy 
złotych pozyskano na wyposażenie ze środków 
funduszy unijnych  w ramach realizacji projektu 

pn. „Wyposażenie sołeckiej świetlicy regionalnej 
w Suchym Dworze” z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013 – działanie Odnowa i  
 Rozwój Wsi, osi 
 4 Leader.

UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY 
W SUCHYM DWORZE 

ABSOLUTORIUM 
DLA WÓJTA GMINY 
JERZEGO WŁUDZIKA
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu za 2013 rok, sprawozdaniem 
fi nansowym za rok 2013, opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawoz-
daniu fi nansowym, informacją o stanie mienia 
Gminy Kosakowo, wnioskiem Komisji Rewizyj-
nej dotyczącym udzielenia absolutorium Wój-
towi oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu 
absolutorium, Rada Gminy Kosakowo zdecy-
dowaną większością głosów (przy 2 przeciw 
i 1 wstrzymującym) Uchwałą Nr LVIII/36/2014 
w dniu 9 czerwca 2014 roku udzieliła Wójto-
wi Jerzemu Włudzikowi absolutorium z wy-
konania obowiązków za rok 2013.
Budżet gminy Kosakowo w 2013 roku realizo-
wany był zgodnie zaplanowanymi założeniami 
w dochodach i wydatkach. Uchwałami Rady 
zmieniano budżet 10-krotnie oraz 17-krotnie 
dokonano zmian Zarządzeniami Wójta. 
Gmina Kosakowo w dalszym ciągu realizuje 
program rozwoju a jej priorytetem jest przede 
wszystkim poprawa warunków życia dla ciągle 
zwiększającej się liczby mieszkańców.

Więcej na temat wykonania budżetu za rok 
2013 wewnątrz biuletynu oraz na stronie BIP 
Urzędu Gminy na stronie: 

www.bip.kosakowo.pl 
w zakładce Budżet Gminy.

Mieszkańcy Pogórza na tegoroczny festyn 
„Z Pogórza Lato Rusza” przeszli już nowym 
chodnikiem. Od początku czerwca możemy 
swobodnie i  komfortowo, a przede wszystkim 
bezpiecznie poruszać się  wzdłuż ulicy 
Płk. Dąbka na odcinku ok. 250 m. Bie-
gnie on od wyjazdu z parkingu – placu 
postojowego galerii handlowej Szperk 
do skrzyżowania z ul. Czarnieckego. 
Do tej pory ruch pieszy w tym miej-
scu odbywał się ścieżką gruntową, co 
było szczególnie uciążliwe w okresie 
jesienno-zimowym. Z nowego chodni-

ka korzystają również rowerzyści, którzy z tego 
miejsca dojeżdżają do  ścieżki rowerowej zaczy-
nającej się  za galerią handlową i dalej do cen-
trum Kosakowa, Pierwoszyna i do Rewy.

UDOGODNIENIE 
DLA MIESZKAŃCÓW POGÓRZA

DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW PREZENT 
- NAKLEJKA NA SAMOCHÓD

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWOGMINA
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A k t u a l n o ś c i

UCHWAŁY 
podjęte na LVIII Zwyczajnej 
Sesji Rady Gminy Kosakowo 
w dniu 9 czerwca 2014 roku

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 44/2014 powołałem obwo-

dowe komisje wyborcze w gminie Kosakowo 
dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
posłów do Parlamentu Europejskiego zarzą-
dzonych na dzień 25 maja 2014r. oraz Zarzą-
dzeniem Nr 45/2014 uzupełniłem skład Ob-
wodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Mostach 
w związku ze zrzeczeniem się członkostwa 
przez jednego z jej członków. 

2. Zarządzeniem Nr 46/2014 wyznaczyłem 
miejsca postojowe parkowania samochodów 
na Działkach Nr 230/9, 230/8, 233/5, 231/3, 
448, 449 w miejscowości Rewa oraz 230 i 
103 w Miejscowości Mechelinki oraz ustali-
łem opłaty za korzystanie z tych miejsc. 

3. Zarządzeniem Nr 47/2014 powołałem Ko-
misje Konkursową w celu wyboru Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. kadm. Xawerego 
Czernickiego w Pogórzu. W związku z tym, 
że pierwszy konkurs, który odbył się 26.05.
br. nie dal rezultatu, ogłosiłem II konkurs, któ-
rego rozstrzygnięcie wyznaczone zostało na 
dzień 17.06.br.

4. Zarządzeniem Nr 52/2014 upoważniłem Kie-
rownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Kosakowie do prowadzenia postępowa-
nia w sprawach zasiłku dla opiekunów, a także 
do wydawania w tych sprawach decyzji.

5. Zarządzeniem Nr 54/2014 powołałem zespół 
oceniający ds. ponownego ustalenia oceny 
Pracy dyrektora SP w Pogórzu w składzie: 
przedstawiciel organu prowadzącego, przed-
stawiciel kuratorium oświaty, przedstawiciel 
rady rodziców szkoły.

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Wydano 10 decyzji o ustaleniu opłaty adia-

cenckiej z tytułu podziału nieruchomości, w 
łącznej wysokości 259.650,00 zł.

2. Zawarto dnia 22 maja 2014 r. umowę notarial-
ną - sprzedaży gminnej działki nr 43/8 o pow. 
92 m2 obręb Rewa na rzecz właścic. działki 
sąsiedniej za kwotę łączną 21.279 zł brutto.

3. Zawarto dnia 22 maja 2014 r. umowę nota-
rialną – ustanowienie służebności przesyłu na 
rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą 
w Warszawie – dotyczy działki nr 142/8 w Ko-
sakowie za cenę 323,37 zł brutto.

4. Nieodpłatne nabycie przez Gminę Kosakowo 
z mocy prawa na podstawie decyzji Woje-
wody Pomorskiego z 25 kwietnia 2014 roku 
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 883 
o pow. 1,4800 ha i 1067 o pow. 1,0700 w 
Mostach, stanowiących uprzednio własność 
Skarbu Państwa (drogi).

5. Zawarto w dniu 28 kwietnia 2014 r. umowę 
notarialną– sprzedaż na rzecz Gminy Miasta 
Gdynia nieruchomości o łącznej pow. 5,6901, 
obręb Kosakowo pod rozbudowę Cmentarza 
Komunalnego za kwotę brutto 4.275.849,00 zł.

6. Podpisano umowę w sprawie ustalenia od-
szkodowania za część działki nr 1410 w Mo-
stach o pow. około 4640 m2, przeznaczonej 
zgodnie z mpzp pod teren drogi publicznej 

7. Ogłoszono II przetarg na sprzedaż gruntów 
w miejscowościach Kosakowo, Dębogórze i 
Pierwoszyno. Termin przetargu ustalono na 
dzień 26 czerwca 2014 roku. Oferowana cena 
sprzedaży nie uległa zmianie.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W dniu 18.04.2014 r podpisano umowę ze 

zwycięzcą przetargu nieograniczonego na 
Usługi opracowania grafi cznego i druku Biu-
letynu Gminnego. Cena ofertowa wykonania 
zamówienia przez fi rmę Agencja Wydawni-
cza Argi s.c. R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok 
z Wrocławia to 57.054 zł. (20 wydań – od 
V/2014 do XII/2015 - o nakładzie 3855 eg-
zemplarzy).

2. W dniach 14.05.2014 r. i 15.05.2014r. podpisa-
no umowy ze zwycięzcami przetargu nieograni-
czonego na Opracowanie projektów wykonaw-
czych przebudowy ulic na terenie Suchego Dworu 
i Pogórza. W części 1 dotyczącej ul Jastruna 
umowę podpisano z fi rmą DROGADO Tomasz 
Ślusarz z Gdyni. Wartość umowy to 7.503 zł. 

 W części 2 do tyczącej ul. Necla z fi rmą Pra-
cownia Projektowa Drogom mgr inż. Piotr 
Nykiel z Kościerzyny. Wartość zamówienia 
to 8.474,70 zł. W części 3 dotyczącej ul. Po-
światowskiej, Herberta, Borowskiego, Baryki 
podpisano umowę z fi rmą DROGADO Tomasz 
Ślusarz z Gdyni. Wartość umowy to 17.097 zł.

3. Unieważniono przetarg nieograniczony na 
Organizację imprez plenerowych w gminie Ko-
sakowo w 2014 r. ze względu na fakt, iż ofer-
ta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką 
Zamawiający przeznaczył na to zadanie w bu-
dżecie. 

4. Ogłoszono wynik II przetargu nieograniczo-
nego na Organizację imprez plenerowych 
w gminie Kosakowo w 2014 r. II. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła Firma Wielobranżowa 
Jantom s.c Jan Wydra, Tomasz Breś z Katowic. 
Cena ofertowa wykonania zamówienia to 
159.400 zł. 

Ponadto informuję, 
że dnia 25.04.2014r. odbyło się Zwyczajne Zgro-
madzenie Wspólników spółki z o.o. PUK PEKO w 
Kosakowie, na którym zatwierdzono:
1/ sprawozdanie fi nansowe spółki, na które 

składa się:
 a/  bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 

2013r., który po stronie aktywów i pasy-
wów wykazuje sumę 4.348.224,33 zł.,

 b/ rachunek zysków i strat za rok obro-
towy 2013, wykazujący stratę netto 
236.494,89 zł. (5,84% kapitału zakłado-
wego)

2/sprawozdanie zarządu z działalności przed-
siębiorstwa za rok 2013.

Wpływ na stratę miały: za niski poziom fi nanso-
wania zadań wynikających z Zarządzeń Wójta 
wobec nałożonego koniecznego zakresu, dzier-
żawa gruntów w okresie letnim (brak chętnych 
na poddzierżawę ze względu na ograniczenia 
U.M.), dodatkowy zakres terenów do koszenia, w 
tym boisk.

Podjęto uchwały w sprawie pokrycia straty, wy-
nikającej z bilansu za rok 2013 w wysokości 
236.494,89 zł. (z zysku w latach następnych) 
oraz udzielono Dyrektorowi Zarządu spółki oraz 
Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków za rok 2013. 
W roku 2013 spółka utrzymała płynność fi -
nansową. Zobowiązania terminowe na dzień 
31.12.2013r. wyniosły 627.633,28 zł., należno-
ści spółki 747.753,05 zł., a saldo końcowe na ra-
chunku bankowym spółki wynosiło 42.750,91 zł. 
Podstawową działalnością spółki jest rozprowa-
dzanie wody, usługa przesyłowa, odbiór ście-
ków, generującą zarówno największa ilość przy-
chodów, jak i kosztów (3.378.836,12 zł). Usługi 
pozostałe to: roboty budowlano montażowe, 
usuwanie awarii (733.581,99 zł.), uzgodnienia, 
warunki techniczne, odbiory końcowe, kontrola 
techniczna (38.630 zł.), dzierżawa miejsc parkin-
gowych (8.739 zł.). Budowa nowych odcinków 
sieci oraz przyłączy na zlecenie inwestorów pry-
watnych (1.368 m – wzrost o 173,60%). 
Ponadto od 1.01.2013r. na podstawie Zarządzeń 
Wójta Gminy spółce zostały powierzone nastę-
pujące zadania: bieżącego i zimowego utrzy-
mania dróg gminnych (zabezpieczono kwotę 
500.000 zł.), utrzymania porządku i czystości 
na terenach gminnych (zabezpieczono 233.163 
zł.), bieżącej konserwacji i czyszczenia urządzeń 
melioracyjnych, urządzeń zbierających wody 
deszczowe i roztopowe (zabezpieczono kwotę 
40.000 zł.), oraz organizacji i prowadzenia ką-
pielisk morskich (140.000 zł.). 
Spółka zatrudnia pracowników na 31,5 etatach 
przeliczeniowych, w tym 23,5 pracowników ob-
sługi, 3 pracowników administracyjnych i 5-ciu 
kadry zarządzająco kierowniczej.

Wniosek końcowy: należy położyć nacisk na 
rozwój działalności komercyjnej spółki celem 
odciążenia budżetu Gminy, w tym zwiększyć 
aktywność w pozyskiwaniu zleceń zewnętrz-
nych.Podjęto uchwałę o pozostaniu sieci wod-
no-kanalizacyjnej w gestii spółki gminnej.

1. Uchwała Nr LVIII/32/2014 w sprawie wy-
rażenia zgody na bezprzetargowe odda-
nie w dzierżawę nieruchomości na rzecz 
spółki komunalnej Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o.

2. Uchwała Nr LVIII/33/2014 w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy fi nansowej gminy 
Kosakowo. 

3. Uchwała Nr LVIII/34/2014 w sprawie 
zmiany budżetu gminy na rok 2014. 

4. Uchwała Nr LVIII/35/2014 w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania fi nansowego 
gminy Kosakowo za 2013 r. wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu gminy 
Kosakowo za 2013 r.

5. Uchwała Nr LVIII/36/2014 w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Kosakowo za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA 
GMINY KOSAKOWO W OKRESIE 

OD 25.04. – 9.06.2014 R.

B i u l e t y n  G m i n n y  K o s a k o w o  n r  0 6 / 2 0 1 4  c z e r w i e c
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B u d że t

BUDŻET GMINY KOSAKOWO ROKU 2013
DOCHODY
Dochody wykonane wyniosły 50 347 298,12 zł, i stanowią 101,9% 
założeń planu rocznego.
Wydatki wykonane wyniosły 63 181 142,73 zł, i stanowią 88,9% za-
łożeń planu rocznego, z tego w stosunku do wykonanych wydatków 
ogółem:

żące stanowią 53,4 %,
ątkowe stanowią 46,6%.

Wykonane dochody stanowią: 

Otrzymana subwencja oświatowa w 2013r wyniosła 8 389 539,- 
zł i stanowiła 68,2 % wydatków bieżących poniesionych na cele 
oświatowe.
Dopłata gminy w kwocie 3 906 059,64 zł na wydatki bieżące 
związane z funkcjonowanie oświaty wyniosła 31,8 %, w tym kwo-
ta 766 163,12 stanowiła dotacje przekazane do jst oraz do nie-
publicznych oddziałów przedszkolnych, przedszkoli oraz punktów 
przedszkolnych.

WYDATKI
Dominujące pozycje w całokształcie wydatków osiągnęły nastę-
pujące działy: 

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano ponad 27 mln zł. 

WYKONANIE WYDATKÓW 
MAJĄTKOWYCH W ROKU 2013 
- INWESTYCJE (W ZŁ.)
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 269 759,95 
1/ Wykup sieci wodociągowej w ciągu ul. Żeromskiego w Kosakowie na 

odcinku od ul. Jaśminowej do działki gminnej 142/7oraz wykup sieci 
wodociągowej w Dębogórzu - 24 770,35

2/ Zakup pompy wodnej głębinowej do ujęcia w Dębogórzu 
- 11 537,15

3/ „Staw integruje” - zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miej-
scowości Pierwoszyno - 218 452,45 w tym środki UE - 88 801,81

4/ „Prace i roboty dodatkowe przy zagospodarowaniu stawu wraz 
z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno” - 15 000,00

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 
- 8 481 082,25 
1/ Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wycią-

garki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich - 
919 671,18 w tym środki UE - 747 700,14

2/ Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie 
ujęte w WPF- 7 503 719,07 w tym środki UE - 7 264 468,63

3/ Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze do zadania 
Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalby i wycią-
garki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich 
oraz do zagospodarowania przystani rybackiej w Mechelinkach 
- 3 444,00

4/ Zwrot części zaliczki z projektu Zagospodarowanie przystani rybac-
kiej w Mechelinkach - 54 248,00, w tym środki UE - 54 248 

Dział 600 Transport i łączność - 5 025 322,29 
1/ Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyno - Kosako-

wo - Pogórze na odcinku Kosakowo - Pogórze - etap II. oraz wybudo-
wanie wyspowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 
1518G (ul. Szkolna w Pogórzu) w obrębie Szkoły Podstawowej im. 
Xawerego Czernickiego - pomoc fi nansowa, w tym środki własne - 
195 181,29

2/ Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwod-
nieniem dróg - zadanie ujęte w WPF – 1 543 065,28

3/ Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - zadanie ujęte w WPF 
- 1 087 075,72, w tym środki UE - 652 245,43

4/ Objęcie udziałów w SP Port Lotniczy Gdynia Kosakowo 
- 2 200 000,00

Dział 630 Turystyka - 1 790 979,44 
1/ Prace i roboty dodatkowe i pomocnicze przy realizacji zadania Tury-

styczny Szlak Północnych Kaszub – 40 428,26
2/ Kontynuacja budowy Alei Zasłużonych Ludzi Morza - 1 524 100,01, 

w tym środki UE 650 000 
3/ Budowa Amfi teatru Letniego w Rewie (projekt)- 25 999,78
4/ „Prace i roboty dodatkowe przy realizacji zadania rozbudowy Zasłu-
żonych Ludzi Morza” - 190 451,49

5/ Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach - 9 999,90
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1 509 752,31 
1/ Wykup gruntu – zamiany - 879 818,14
2/ Budowa świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze - zadanie ujęte w WPF 

- 629 934,17
Dział 750 Urzędy gmin - 11 162,87 
1/ Zakup wyposażenia - komputery i urządzenia - 11 162,87
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
- 677,70 
1/ Zakup i montaż syreny alarmowej - 20 000,00, zakup urządzenia do 

napełniania worków WORKEN 3 677,70
Dział 801 Oświata i wychowanie - 11 170 751,35
1/ Poprawa zabezpieczenia pomieszczeń biblioteki SP w Dębogórzu 

przed wodami opadowymi - 12 915,00
3/ Połączenie wybranych pomieszczeń na parterze budynku SP Pogó-

rze (poprawa warunków nauczania) – 60 614,82
4/ Prace uzupełniające w sali gimnastycznej w SP Pogórze - 29 931,09
5/ Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF - 

11 067 290,44
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
- 990 889,58 zł
1/ Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosako-

wo - zadanie ujęte w WPF - 459 160,13
2/ Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Tymiankowej i Szafra-

nowej w Kosakowie - 11 595,00
3/ Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej m. Dębogórze 

- 40 515,19
4/ Zagospodarowanie wód opadowych przez budowę 5 szt. studni 

chłonnych z kręgów betonowych w miejscowości Mosty - 39 300,00
5/ Objęcie udziałów w Sp. Peko - 100 111,00
6/ Dotacja na utylizację odpadów azbestowych - 13 475,99
7/ Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia 

terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF - 150 617,65
8/ Budowa oświetlenia ulic Dokerów i Do Morza w Mechelinkach (fun-

dusz sołecki), budowa oświetlenia na ul. Necla w Suchym Dworze 
(fundusz sołecki), budowa oświetlenia w rejonie ul. Majowej w Ka-
zimierzu (fundusz sołecki), budowa oświetlenia na ul. Surfi ngowej 
w Rewie - (fundusz sołecki), budowa oświetlenia na ulicach So-
bieskiego i Zamoyskiego w Pogórzu - (fundusz sołecki), budo-

WyWyyykokonananene ddocochohodydyyy sstatanonowiwią:ą:ąą  

52,00%

18,60%

16,70%

0,20% 6,10%

6,30%

0,10%

DOCHODY GMINY
Dochody w asne

Udzia y gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych

Subwencje

rodki na uzupe nienie dochodów gmin

Dotacje

rodki na wydatki bie ce i inwestycyjne
pozyskane z UE

rodki na wydatki inwestycyjne pozyskane z
innych róde

pup jąące d ałyy

13,4%

12,5%

9,7%

3,7%

37,1%

5,9%

5,3%

1,3% 0,9%

WYDATKI GMINY Rybo ówstwo i rybactwo

Transport i czno

Administracja publiczna

Gospodarkamieszkaniowa

O wiata i edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc spo eczna

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna
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B u d że t

wa urządzeń oświetleniowych przy ul. Majowej w m. Kazimierz 
– razem 119.237,82

9/ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach Komunal-
nych - 36 900,00

10/ Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego Dębogórze Wybu-
dowanie - (fundusz sołecki) - 5 176,82

11/ Zakup elementów fi tnes w Pierwoszynie - (fundusz sołecki) 
- 4 800,00

12/ Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego w Kazimierzu - 
(fundusz sołecki) – 9 999,98

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 420,00 
1/ Wyposażenie domu kultury w Pierwoszynie (mikser MG 32/14) 

- 5 420,00
Dział 926 Kultura fi zyczna - 178 850,30
1/ Budowa boiska w Kosakowie-Złote Piaski - zadanie ujęte w WPF 
- 141 000,00
2/ Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej w Dębogórzu 
(tzw. Outdoor fi tnes) – 37 850,30

PODSUMOWANIE: 
ogółem  29 457 648,04, 
środki własne  20 000 184,03, 
środki UE:    9 457 464,01.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
I WYRÓŻNIENIA ROKU 2013

• Gmina Kosakowo w Złotej Dziesiątce Najlepszych Gmin 
Wiejskich w Polsce w rankingu „Rzeczpospolitej”

• Najlepszym Wójtem w Polsce został Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik w konkursie „Rzeczpospolitej” pn. „Lider Sa-
morządu 2013”.

• Gmina Kosakowo gospodarzem Forum Przewodniczących 
Rad Gmin i Powiatów Pomorza z udziałem gościa

• specjalnego Marszałka Województwa Mieczysława Struka.
• Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik honorowym członkiem 

Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego.
• Podpisano umowę o partnerstwie z niemiecką Gminą Związ-

kową Ruwer (Gmina związkowa Ruwer leży w kraju związ-
kowym Nadrenia-Palatynat, w Powiecie Trier-Saarburg, 

z którym od 2001r. współpracuje Powiat Pucki). Powstał Ko-
sakowski Klub Seniora, w którym odbywały się zajęcia edu-
kacyjne, artystyczne, rekreacyjno-ruchowe oraz rozwijające 
zainteresowania starszych mieszkańców gminy.

• Rada Gminy Kosakowo postanowiła o przeprowadzeniu re-
ferendum gminnego, które odbyło się 24 listopada 2013r.

• Gmina Kosakowo bogatsza o grunty Skarbu Państwa 
(otrzymaliśmy 3 ha z przeznaczeniem na urządzenie te-
renów usługowych, zielonych i służących zadaniom wła-
snym Gminy, 13 ha na tereny dróg dojazdowych i pla-
nowanych inwestycji sportowo-rekreacyjnych, 3,7 ha 
z przeznaczeniem na prowadzenie, ścieżki pieszo-rowerowej 
i urządzenie terenu zielonego).

KOMENTARZ
Henryk Palczewski, w swoim biuletynie, przy każdej okazji nie 
omieszka wprowadzić opinię publiczną w błąd. Cóż, wybory 
tuż, tuż. Kilka razy próbował sił w wyborach, lecz mieszkańcy 
nie udzielili mu mandatu zaufania. Może zatem totalna krytyka 
wójta i radnych przyniesie jakieś efekty. Dla niego nieistot-
ne, że zdecydowana większość radnych była za udzieleniem 
wójtowi absolutorium za rok 2013. Przeciw był tylko, będący 
w opozycji i wybierający się na wójta Sz. Tabakiernik oraz 
radna B. Roszak. I tak, to Henryk. Palczewski musi mieć rację, 
a pretekstem ma być m.in. wypowiedź Wójta na temat kierow-
nika Referatu ds. Gospodarki Komunalnej, co nie ma żadnego 
związku z wykonaniem budżetu za 2013r. No, ale coś trzeba 
wymyślić, żeby mieć powód do krytyki.

Dlaczego Pan, Panie Palczewski nie pisze, że organ kontroli fi nanso-
wej - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zaopiniowała pozy-
tywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosakowo za rok 
2013 i także pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie Wójtowi absolutorium? Co trzeba zrobić, aby Pan przy-
znał, że Gmina Kosakowo – jak niewiele gmin w Polsce - realizuje pro-
gram rozwoju i w której wydatki majątkowe stanowią prawie 30 mln. zł. 
(tj. 46,6% budżetu)? Pańskie rządy już znamy i pamiętamy, że Rada Gmi-
ny zmuszona była odwołać Pana z funkcji, gdy był Pan zastępcą Wójta 
i z tego powodu dwukrotnie wypłacano Panu odprawę. Wtedy nie 
liczył Pan budżetu. 

WÓJT GMINY 
ZAPRASZA 

NA KONSULTACJE SPOŁECZNE
W ramach procedury wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na 
„Uruchomieniu wydobycia piasku z czę-
ści złoża „Kosakowo III” na dz. nr 39/5 
obręb Kosakowo gm. Kosakowo” jest 
przeprowadzana ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o oce-

nach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2013, poz. 1235), Wójt Gmi-
ny Kosakowo zaprasza na rozprawę 
administracyjną otwartą dla społe-
czeństwa (konsultacje społeczne) 
w zakresie w/w projektu.

Wszystkie uwagi i wnioski zostaną prze-
analizowane pod kątem ich zasadności 
i ewentualnie uwzględnione przy wyda-

waniu decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

SĄD ODDALIŁ POWÓDZTWA 
SZYMONA TABAKIERNIKA 

PRZECIWKO GMINIE I WÓJTOWI

W sprawach sądowych z powództwa radne-
go Szymona Tabakiernika przeciwko Gminie 
Kosakowo i przeciwko Wójtowi Gminy Kosa-
kowo o ochronę dóbr osobistych, Sąd Okrę-
gowy w Gdańsku oddalił oba powództwa w 
całości. 
Radny Tabakiernik wystąpił do sądu po 
tym, jak Rada Gminy Kosakowo Uchwałą Nr 
XXXIX/21/2013 z dnia 28.02.2013r. odwo-
łała go z funkcji przewodniczącego komisji 
budżetowej. Radny nie zgadzał się z uzasad-
nieniem do uchwały o jego odwołaniu.
Sąd stwierdził, że okoliczności, na które po-
wołuje się strona powodowa, dotyczą głów-
nie ocen, a nie faktów i nie poddają się ka-
tegoryzacji według mierników: prawda/fałsz. 
Jako że dotyczą ściśle powoda jako radnego, 
wykonującego konkretną funkcję, są sprawa-
mi z zakresu gry politycznej, w której zakres 
krytyki jest dużo szerszy, niż w życiu codzien-
nym. W obu tych sprawach wyroki są już 
prawomocne – pan Szymon Tabakiernik nie 
wniósł apelacji.

Spotkanie odbędzie się dnia 08.07.2014r. (wtorek) 
o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo 

(Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, I piętro)
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O św i a t a  i  z d r o w i e

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 
Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem 
adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

KARTA DUŻEJ RODZINY
Benefi cjentami programu są członkowie ro-
dziny wielodzietnej, bez względu na jej do-
chód:
1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mają-

cy na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 
w wieku do ukończenia 18. roku życia, 
w przypadku, gdy dziecko uczy się w szko-
le lub szkole wyższej − do ukończenia 25. 
roku życia, natomiast bez ograniczeń wie-
kowych - w przypadku dzieci legitymują-
cych się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści,

2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub 
osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom 
dziecka,

3) dziecko – w tym dziecko, nad którym ro-
dzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą 
oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej 
pieczy zastępczej, pozostający w do-
tychczasowej rodzinie zastępczej albo 
rodzinnym domu dziecka na zasadach 
określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumentem identyfi kującym członków ro-
dziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, 

wydawana bezpłatnie na wniosek członka 
rodziny wielodzietnej przez wójta (burmi-
strza lub prezydenta miasta) właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania członka 
rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że na wój-
ta nałożony został obowiązek weryfi kacji, czy 
danej rodzinie przysługują uprawnienia.
Karta będzie dokumentem zindywidualizo-
wanym. Karta zawierała będzie m. in. swój 
numer, który nadawał będzie wójt właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania członka 
rodziny wielodzietnej
Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta bę-
dzie wydawana na czas nieokreślony.
W przypadku dzieci należy wziąć pod uwa-
gę ograniczenia wiekowe, pozostawanie 
w rodzinnej pieczy zastępczej, kontynuowa-
nie nauki lub konieczność posiadania przez 
nie określonego stopnia niepełnosprawno-
ści.
Ponieważ wniosek o przyznanie Karty skła-
da się w gminie właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania członka rodziny wielo-
dzietnej, w sytuacji gdy członkowie rodziny 
wielodzietnej mają miejsce zamieszkania 
w różnych gminach, każdy członek powinien 
złożyć wniosek o przyznanie Karty w gminie 
właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.

Składając wniosek trzeba będzie okazać ory-
ginały lub odpisy dokumentów potwierdza-
jących stanowienie rodziny wielodzietnej. 
Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej 
ubiegający się o przyznanie uprawnień bę-
dzie zobowiązany do pokazania oryginałów 
lub odpisów dokumentów, a osoba przyj-
mująca wniosek jedynie potwierdza, że do-
kumenty zostały okazane i nie gromadzi ich 
kopii.
Obsługa wniosku będzie polegać na:
1) przyjęciu wniosku;
2) analizie dokumentów wymaganych przy 

ubieganiu się o przyznanie Karty
3) wprowadzeniu danych członków rodziny 

do systemu;
4) udzieleniu informacji na temat zasad 

przyznawania Karty.

Wnioski w tut. Urzędzie można składać 
w Referacie ds. Oświaty i Zdrowia (pok. 210, 
II piętro) w godz. pracy urzędu gminy. Spra-
wami zajmuje się podinsp. Natalia Kościńska.
Formularze wniosków są dostępne również 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 
a także w BIP urzędu na www.bip.kosakowo.pl 
zakładka Urząd Gminy – oświata i zdrowie.

Jak już informowaliśmy Państwa w 2013 r,, nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w gminie Kosakowo została przypisana 
przez NFZ do Pucka, bez konsultacji i powiadomienia władz gminych. Decyzja w tej sprawie została podjęta jednostronnie przez POW 
NFZ w Gdańsku. W związku z tym, Wójt Gminy Koskowo wystosował pismo o przywrócenie dotychczasowych zasad funkcjonowania w/w 
opieki, realizowanej do tej pory przez służby medyczne Gdyni. Pismo zostało skierowane do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
Agnieszki Pachciarz, z powiadomieniem m.in. Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka, p.o dyrektora Pomorskiego Oddziału NFZ Małgorzaty Paszkowicz.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA 
NA TERENIE GMINY KOSAKOWO

W odpowiedzi, dyrektor Pomorskiego Od-
działu Wojewódzkiego Narodowego Fundu-
szu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk poinfor-
mował nas, że:

„Postulowane przez Pana Wójta włączenie 
gminy Kosakowo do obszaru zabezpieczenia, 
którego miejsce udzielania świadczeń znaj-
duje się w Gdyni, nie jest konieczne ponieważ 
pacjenci mogą korzystać ze wszystkich miejsc 
wybranych do realizacji świadczeń w zakre-
sie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na 
terenie całej Polski, niezależnie od miejsca 
swojego zamieszkania.
Powyższe oznacza, że mieszkańcy gminy Ko-
sakowo mogą korzystać ze świadczeń nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej w dowolnym 
wybranym przez siebie miejscu, w którym 
udzielane są świadczenia nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej w ramach umowy za-
wartej z Funduszem, w tym oczywiście w Gdy-
ni, ale również w Pucku i Rumi. (…). 

Odrębną kwestią pozostaje udzielanie świad-
czeń wyjazdowych lekarskich i pielęgniar-
skich, ponieważ zgodnie z wytyczonym ob-
szarem zabezpieczenia do udzielenia tych 
świadczeń zobowiązany jest Szpital Pucki sp. 
zo.o..(…)
Ponadto wyjaśniam, że świadczenia nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej są świad-
czeniami udzielanymi poza godzinami pracy 
określonymi w umowach o udzielanie świad-
czeń podstawowej opieki zdrowotnej, czyli 
udzielanymi w dni powszednie w godzinach 
od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w 
dni wolne w przypadku nagłego zachorowa-
nia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia 
świadczeniobiorcy, które nie jest stanem na-
głego zagrożenia zdrowotnego.(…) W przy-
padku nagłego zagrożenia życia świadczenia 
zostaną udzielone, przez wezwany na telefon 
alarmowy specjalistyczny lub podstawowy 
Zespół Ratownictwa Medycznego, stacjonu-
jący najbliżej miejsca pobytu pacjenta. Zatem 

w takich sytuacjach bez znaczenia pozostaje 
fakt przyłączenia Gminy zgodnie z podziałem 
administracyjnym do obszaru w powiecie 
puckim.”.
Z informacji uzyskanych od NZOZ ”Kosa-
kowo”, dowiedzieliśmy się, że do chwili 
obecnej mieszkańcy nie zgłaszali skarg 
w zakresie funkcjonowania nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy 
Kosakowo.

Szpital Pucki sp. z o.o. w Pucku 
ul. 1 Maja 13A; tel. 58 673-48-28 

Pogotowie Ratunkowe Gdynia 
ul Żwirki i Wigury 14

Pogotowie Ratunkowe Gdynia 
ul Białowieska 1

58 660-22-05
58 660-22-06
58 660-00-01
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B i o o d p a d y

BIOODPADY
Wójt Gminy pragnie zachęcić mieszkańców 
Gminy do przydomowego kompostowania bio-
odpadów. 
To proste – wystarczy choćby najprostszy kom-
postownik np. skrzynia z desek. 
Kompostownik jest świetnym sposobem wyko-
rzystania nagromadzonych odpadów organicz-
nych. 
Należy pamiętać, aby nie mieszać bioodpadów 
z innymi odpadami, jak np.: odchody zwierzęce, 
zanieczyszczony papier (farbowany), materia-
ły nieorganiczne, tkaniny, kości, mięso, płynne 
resztki jedzenia, substancje oraz materiały za-
wierające toksyczne związki organiczne bądź 
metale ciężkie. Zawartość chociażby niewielkiej 
ilości odpadów niebezpiecznych, takich jak np. 

leki czy baterie dyskwalifi kują bioodpad. Jest to 
odpad nienadający się do kompostowania. 
Bioodpady stanowią ok. 70% naszych domo-
wych odpadów. Gdy nie są mieszane z innymi 
odpadami, dajemy sobie możliwość posegre-
gowania nawet 90-95% odpadów „wychodzą-
cych” z naszych domów i zmniejszenia ilości 
śmieci.
Do kompostowania najlepiej wykorzystywać 
takie odpady, jak:.
• Niewykorzystane, miękkie części uprawnych 

roślin,
• Liście, drobne gałęzie, chwasty, skoszona tra-

wa, małe kawałki drewna,
• Opadłe owoce (odpady po owocach i warzywach),
• Resztki produktów mleczarskich, suchy chleb,

• Fusy po herbacie i kawie z fi ltrem jeśli jest pa-
pierowy, herbata ekspresowa,

• Skorupki od jajek,
Ważny jest odpowiedni stopień rozdrabniania 
odpadów dodawanych do kompostu. Optymal-
na wielkość cząstek do kompostowania natural-
nego wynosi 25-40 mm średnicy.
Posiadanie kompostownika nie jest jednoznacz-
ne z brakiem możliwości wystawiania odpadów 
zielonych do odbioru tych odpadów przez fi rmę 
wywozową. Kompostowania może przyczynić 
się do zmniejszenia ilości odpadów powstają-
cych na terenie gminy, a także do uzyskania ko-
rzyści w postaci własnego naturalnego nawozu. 
Dlatego namawiamy do ich tworzenia w obrę-
bie własnych nieruchomości.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH W 2014 R.
Wskazanie konkretnych dat wywozu 
w zabudowie jednorodzinnej
Zabudowa jednorodzinna 
– w cyklu co 2 tygodnie
REWA, MOSTY: ul. Cisowa, Hebanowa, 
Cyprysowa, Sadowa, Wałowa, Miłorzębo-
wa, Jaworowa, Morwowa, Magnoliowa, 
Jarzębinowa, Olchowa, Limbowa, Łąkowa, 
Sekwojowa, Okrężna, Deszczowa, Spacero-
wa, Księżycowa, Kameliowa, Wichrowa
Odbiór co 2 tygodnie w poniedziałki: 
09.06.2014r., 23.06.2014r., 07.07.2014r., 
21.07.2014r., 04.08.2014r., 18.08.2014r., 
01.09.2014r., 15.09.2014r., 29.09.2014r., 
13.10.2014r., 27.10.2014r., 10.11.2014r., 
24.11.2014r., 08.12.2014r., 22.12.2014r.
DĘBOGÓRZE, 
DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE

Odbiór co 2 tygodnie w środy: 11.06.2014r., 
25.06.2014r., 09.07.2014r., 23.07.2014r., 
06.08.2014 r., 20.08.2014r., 03.10.2014.r, 
17.10.2014r., 01.10.2014r., 15.10.2014r., 
29.10.2014r., 12.11.2014r., 26.11.2014r., 
10.12.2014r., 24.12.2014r.
MOSTY – pozostałe ulice (oprócz ul. Wi-
dokowa, Wiązowa, Bukowa), KOSAKOWO 
- ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafra-
nowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa, 
Rodzynkowa
Odbiór co 2 tygodnie w czwartki: 
12.06.2014r., 26.06.2014r., 10.07.2014., 
24.07.2014r., 07.08.2014r., 21.08.2014r., 
04.10.2014r., 18.10.2014r., 02.10.2014r. 
16.10.2014r., 30.10.2014r., 13.11.2014r., 
27.11.2014r., 11.12.2014r., 27.12.2014r.

PIERWOSZYNO, KOSAKOWO – pozostałe 
ulice
Odbiór co 2 tygodnie w poniedziałki: 
02.06.2014r., 16.06.2014r., 30.06.2014r., 
14.07.2014r., 28.07.2014r., 11.08.2014r., 
25.08.2014r., 08.09.2014r., 22.09.2014r., 
06.10.2014r., 20.10.2014r., 03.11.2014r., 
17.11.2014r., 01.12.2014r., 15.12.2014r., 
29.12.2014r.
POGÓRZE, SUCHY DWÓR
Odbiór co 2 tygodnie w środy: 04.06.2014r., 
18.06.2014r., 02.07.2014r., 16.07.2014r., 
30.07.2014r., 13.08.2014r., 27.08.2014r., 
10.09.2014r., 24.09.2014r., 08.10.2014r., 
22.10.2014r., 05.11.2014r., 19.11.2014r., 
03.12.2014r., 17.12.2014r., 31.12.2014r.
KAZIMIERZ, MECHELINKI, MOSTY: ul. Wi-
dokowa, Wiązowa, Bukowa

WYWÓZ ODPADÓW SEGREGOWANYCH
DĘBOGÓRZE

DĘBOGÓRZE WYB.
KAZIMIERZ

KOSAKOWO
PIERWOSZYNO

REWA
MECHELINKI

MOSTY
KOSAKOWO -

OS. ZŁOTE PIASKI 

POGÓRZE
SUCHY DWÓR

plastik I i III PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA

I i III WTOREK 
MIESIĄCA I i III ŚRODA MIESIĄCA I  i III CZWARTEK 

MIESIĄCA I i III PIĄTEK MIESIĄCA

makulatura I i III PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA

I i III WTOREK 
MIESIĄCA I i III ŚRODA MIESIĄCA I  i III CZWARTEK 

MIESIĄCA I i III PIĄTEK MIESIĄCA

szkło I i III PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA

I i III WTOREK 
MIESIĄCA I i III ŚRODA MIESIĄCA I  i III CZWARTEK 

MIESIĄCA I i III PIĄTEK MIESIĄCA

zielone             
(od kwietnia do listopada)

I i III PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA

I i III WTOREK 
MIESIĄCA I i III ŚRODA MIESIĄCA I  i III CZWARTEK 

MIESIĄCA I i III PIĄTEK MIESIĄCA

tj. 02.06., 16.06., 07.07., 
21.07., 04.08., 18.08., 
01.09., 15.09., 06.10., 
20.10., 03.11., 17.11., 
01.12., 15.12., 

tj. 03.06., 17.06., 01.07., 
15.07., 05.08., 19.08., 
02.09., 16.09., 07.10., 
21.10., 04.11., 18.11., 
02.12., 16.12., 

tj. 04.06., 18.06., 02.07., 
16.07., 06.08., 20.08., 
03.09., 17.09., 01.10., 
15.10., 05.11., 19.11., 
03.12., 17.12., 

tj. 05.06., 20.06., 03.07., 
17.07., 07.08., 21.08., 
04.09., 18.09., 02.10., 
16.10., 06.11., 20.11., 
04.12., 18.12., 

tj. 06.06., 21.06., 04.07., 
18.07., 01.08., 16.08., 
05.09., 19.09., 03.10., 
17.10., 07.11., 21.11., 
05.12., 19.12., 

Rewolucja śmieciowa nie zwalnia właścicieli 
prywatnych posesji z obowiązku sprzątania na 
swojej działce, czy polu.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach na terenie prywatnych nieru-
chomości za porządek w dalszym ciągu odpo-
wiedzialni są właściciele tych terenów.
Na drogach publicznych porządek zapewnia za-
rząd drogi. Przypominamy, że mamy na naszym 
terenie drogi wojewódzkie, powiatowe i gmin-
ne. Jeśli właścicielem lub zarządzającym drogą 
jest gmina, do niej należy sprzątanie.
Za czystość i porządek na osiedlach odpowiada 
zarządca nieruchomości, czyli zarząd spółdziel-
ni mieszkaniowej lub zarząd wspólnoty miesz-
kaniowej.

Za porządek w lasach państwowych odpowiada 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwo-
we oraz regionalne dyrekcje Lasów Państwo-
wych, a za utrzymanie czystości lasów prywat-
nych - ich właściciele. 
Plaże, jeśli należą do gminy, sprzątaniem zaj-
mują się służby gminne (na terenie Gminy Ko-
sakowo zadanie to zostało przekazane do spółki 
gminnej PUK PEKO, tel. 620 47 47).
Zgodnie Regulaminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Kosakowo (Uchwa-
ła Nr XXXV/107/2012 Rady Gminy Kosako-
wo z dnia 5 grudnia 2012 roku) właściciele 
nieruchomości są obowiązani do utrzymania 
na jej terenie czystości, porządku poprzez:

1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
lub worki na odpady komunalne,

2. zbieranie, gromadzenie i pozbywanie się po-
wstałych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi w regulaminie,

3. gromadzenie i pozbywanie się powstałych 
na terenie nieruchomości nieczystości cie-
kłych zgodnie z wymaganiami określonymi 
w regulaminie,

4. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z części nieruchomości służących 
do użytku publicznego oraz chodników bez-
pośrednio przylegających do nieruchomości,

5. realizację innych obowiązków określonych 
w regulaminie.

TRZEBA SPRZĄTAĆ 

B i u l e t y n  G m i n n y  K o s a k o w o  n r  0 6 / 2 0 1 4  c z e r w i e c
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Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/8/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 lutego 2013 r. miejscowości Rewa i Mechelinki objęte zostały 
strefą płatnego parkowania w okresie od 1 czerwca do 30 września w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 18:00.
Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP w takich ich częściach, obiektach i urzą-
dzeniach lub wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
W skład Strefy Płatnego Parkowania w Gminie Kosakowo wchodzą ulice: Nadmorska, Bałtycka, Bursztynowa, Koralowa, Masztowa, Mor-
ska, Plażowa, Rybacka, Słoneczna, Sztormowa, Wodna

STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 
W SEZONIE LETNIM (SPP)

Zgodnie z § 6 wyżej cytowanej Uchwały 
zwolnieni z ponoszenia opłaty parkingowej 
są następujący użytkownicy dróg:
a) pojazdy służbowe Urzędu Gminy Kosako-
wo, wyposażone w identyfi katory, 
b) oznakowane pojazdy służb komunalnych 
podczas usuwania skutków awarii (pogo-
towia gazowego, energetycznego, ciepłow-
niczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyj-
nego, sygnalizacji świetlnej) oraz pojazdy 
fi rm podczas wykonywania prac utrzyma-
niowych wyposażonych w identyfi katory 
wydawane przez zarządcę drogi,
c) pojazdy służb ratowniczych, Straży Gmin-
nej oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej,
d) pojazdy komunikacji miejskiej,
e) pojazdy osób niepełnosprawnych, legi-
tymujących się orzeczeniem o niepełno-
sprawności w stopniu znacznym lub umiar-
kowanym w zakresie schorzeń narządu 
ruchu i neurologicznych, wydanym zgodnie 
z przepisami prawa o ruchu drogowym.
f) pojazdy osób dowożących i odbierają-
cych dzieci do/z przedszkola oraz uczestni-
czących na nabożeństwach w kościele; przy 
ul. Koralowej w Rewie. 
Informujemy, że istnieje możliwość wyku-
pienia w tut. urzędzie (pok. nr 8) abonamen-
tów typu „M” oraz „O”. 

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:
Czas parkowania Wysokość opłaty (zł)

pierwsze pół godziny 0,80
drugie pół godziny 1,00
druga godzina 2,10
trzecia godzina 2,50
czwarta godzina i kolejne
(nie więcej niż 10,00 zł za dzień)

1,60

ABONAMENTY:
Abonamenty typu „M” i „O” można zakupić na okres 30 dni lub ich wielokrotność.
Abonament typu „M” - może wykupić mieszkaniec strefy na określony pojazd. Doku-
mentami upoważniającymi do jego nabycia są: dowód osobisty i dowód rejestracyjny 
z wpisanym adresem właściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach 
umowy leasingowej, najmu lub użyczenia - dodatkowo, poświadczona za zgodność 
z oryginałem, kopia tej umowy.
Mieszkaniec strefy, na podstawie wykupionego abonamentu, jest uprawniony do par-
kowania pojazdu na ulicy, przy której mieszka lub przyległej. Granice, w których miesz-
kaniec strefy, na podstawie wykupionego abonamentu będzie upoważniony do parko-
wania, zostaną wskazane w abonamencie podczas jego wydania.

KOSZT: 30,00 zł.
Abonament typu „O” - wydawany jest po wniesieniu opłaty, bez ograniczeń. KOSZT: 
150,00 zł.

Ponadto Zarządzeniem Nr 46/2014 z dnia 16 maja 2014r. wyznaczono dodatkowo 
miejsca postojowe parkowania samochodów na działkach nr 230/9,230/8, 233/5, 
231/3, 448, 449 w miejscowości Rewa (okolice ul. Surfi ngowej) i nr 230 i 103 w miej-
scowości Mechelinki (ul. Nadmorska) oraz ustalił opłaty za korzystanie z tych miejsc 
takie same jak powyżej. 

SZKOLENIE 
DLA ROLNIKÓW

11 czerwca br. w sali posiedzeń tut. urzędu 
rolnicy z gminy Kosakowo uczestniczyli w szko-
leniu przeprowadzonym przez wykładowców 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku nt. rodzajów pomocy w ramach PROW 
2014-2012. Wśród poruszanych tematów były 
systemy jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych, inwestycje w środki trwałe, czy 
rolnictwo ekologiczne. 

WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY 
W SUCHYM DWORZE

Świetlica w Suchym Dworze, została wyposa-
żona w ramach realizacji projektu pn.: Wypo-
sażenie sołeckiej świetlicy regionalnej w 
Suchym Dworze, w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013 - działanie 
Odnowa i Rozwój Wsi, osi 
4 Leader. Dofi nansowa-
nie UE wyniosło 80 % 
wydatków kwalifi ko-
walnych.
Cel zadania: aktywiza-
cja społeczna oraz po-
prawa życia mieszkań-
ców - stworzenie miejsca 
spotkań mieszkańców, 
sprzyjających integracji kul-
turalnej oraz kontaktom spo-
łecznym poprzez wyposażenie 
świetlicy wiejskiej o charakterze re-

gionalnym, tzn. nastawionym na kultywowanie 
 i promocję tradycji i kul-

tury kaszub-
skiej. 
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Operacja „Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie” współfi nansowana przez Unię Europejską ze środków fi nansowych Europejskiego Funduszu 
Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważono rybołówstwo, realizowana w ramach środka 4.1”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 

– Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. 

DĘBOGÓRZE

OUTDOOR FITNESS 
NA BOISKU W DĘBOGÓRZU 

Boisko sołeckie w Dębogórzu zostało dopo-
sażone w zestaw siłowni zewnętrznej, dzięki 
realizacji projektu pn:. Mała rewitalizacja – do-
posażenie boiska sołeckiego w urządzenia do 
rekreacji ruchowej, tzw. outdoor fi tness. Inwe-
stycja została dofi nansowana ze środków na 
wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obsza-
rów Rybackich Stowarzyszenia Północnoka-
szubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach 

Programu Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013”. Dofi nan-
sowanie wyniosło 85 % wydatków kwalifi ko-
walnych.
Cel zadania stanowi: wzmocnienie konku-
rencyjności i atrakcyjności gminy Kosako-
wo oraz aktywizacja społeczności lokalnej 
poprze doposażenia znajdującego się w 

otoczeniu stawu w Dębogórzu boiska so-
łeckiego w urządzenia siłowni zewnętrznej 
-outdoor fi tness.
W zestawie outdoor fi tness są: biegacz, wio-
ślarz, orbitrek, twister, wahadło oraz siedzi-
ska, które zamontowano na przystosowanej 
do tego twardej podbudowie. Zapraszamy 
do aktywnego spędzania czasu na nowym 
obiekcie.

ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE 
POMNIKA BRACI RADTKE

Wójt gminy oraz Prezes Stowarzyszenia Soł-
tysów Gminy Kosakowo i zarazem sołtys wsi 
Dębogórze zapraszają w dniu 26 lipca 2014r. 
o godzinie 16:00 (dniu patronki Dębogórza 
Świętej Anny) na mszę św. oraz odsłonięcie 
i poświęcenie obelisku urodzonych w Dębo-
górzu braci Radtke – ks. Stefana Radke oraz 
pierwszego Wójta Gdyni Jana Radke. Uroczy-
stość odbędzie się przy Szkole Podstawowej.

STEFAN RADTKE ur. 2 marca 1890 r. we wsi 
Dębogórze, wcielony do niemieckiego wojska, 
brał udział w walkach na froncie francuskim, 
gdzie dostał się do niewoli, do kraju wrócił 
w 1920 r. Został odznaczony niemieckim Krzy-
żem Żelaznym II klasy. Studiował teologię 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelpli-
nie, a następnie otrzymał święcenia kapłańskie 
14 czerwca. Budowniczym kościoła Chrystusa 
Króla w Gdyni. W czasie okupacji niemieckiej 
w Polsce został aresztowany i osadzony 
w klasztorze oo. karmelitów w Oborach. Niemcy 
więzili go również w Olsztynku, Nowym Mieście, 
Brodnicy, Rypinie, Grudziądzu i w niemieckim 
obozie koncentracyjnym w Stutthofi e, skąd zo-
stał przewieziony do obozu koncentracyjnego 
w Oranienburgu-Sachsenhausen. Mógł zostać 
zwolniony z obozu dzięki pomocy brata oraz 
parafi an, ale jego postawa jako księdza katolic-
kiego wobec władz obozowych przekreśliła taką 
możliwość. Zmarł z wycieńczenia 29 październi-
ka 1940 r. Jest jednym z 122 Sług Bożych wobec 
których 17 września 2003 roku rozpoczął się, 
proces beatyfi kacyjny drugiej grupy męczenni-
ków z okresu II wojny światowej. 

JAN RADTKE ur. 10 lutego 1872 r. w Dębo-
górzu,– pierwszy wójt Gdyni. Był rzecznikiem 
wykorzystania turystycznego miejscowości, 
a po odzyskaniu przez Polskę dostępu do morza 
budowy portu konkurencyjnego dla Gdańska. 

Zainicjował procedurę wystąpienia o prawa 
miejskie dla Gdyni (1926). Radtke został zmu-
szony przez Niemców do opuszczenia domu 
w 1939 roku. Zmarł 22 grudnia 1958 r. w Gdyni.

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA 
W DĘBOGÓRZU

W niedzielę, 8 czerwca br. koło leśniczówki 
w Dębogórzu, przy blisko tysięcznej widowni 

(czego się nie spodziewaliśmy) odbyło się wi-
dowisko historyczno-edukacyjne KĘPA 1939 
– TORGAU 1945., współfi nansowane grantem 
z budżetu Gminy dla organizacji pozarządo-
wych. Organizatorem inscenizacji były Stowa-
rzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego 
Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo oraz 
Fundacja Invenire-Salvum z siedzibą w Sopocie. 
W czasie imprezy odbyły się również konkursy 
dla dzieci z nagrodami o tematyce historycznej 
dotyczącej walk na Kępie Oksywskiej. 

Z ŻYCIA SOŁECTW
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NOWA WYSTAWA 
W GMINNEJ BIBLIOTECE
„W KRAINIE KRZYŻYKOWYCH ZAMKÓW”

W połowie lipca br. w Bibliotece Publicznej 
Gminy Kosakowo odbędzie się wernisaż 
wystawy pt. „W krainie krzyżykowych zam-
ków”, autorstwa Joanny Kryger, mieszkanki 
gminy Kosakowo. Prezentowane haftowa-
ne prace przedstawiają historyczne obiek-
ty, których wzory zostały zaprojektowane 
dla czasopisma „Igłą malowane” w ramach 
serii „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”.

JOANNA KRYGER – na co dzień służy jako ma-
rynarz na okrętach obrony przeciwminowej. Już 
w wieku kilkunastu lat uczestniczyła w zajęciach 
rękodzieła organizowanych przez Dom Kultury 
w Gdyni. Na szereg lat zarzuciła jednak robótki 
ręczne. Od 2001 roku udziela się aktywnie w Ru-
chu Rycerskim. Wspólnie z rodziną uczestniczy w 
wielu imprezach plenerowych spod znaku miecza 
i tarczy. To właśnie podczas tych spotkań pasja 
odżyła na nowo. Przemierzając kolejne kilometry 
od zamku do zamku zachwyciła się urokiem ruin 
dawnych twierdz. Znalazło to wyraz w wielu zdję-
ciach, ale także w rozwijanym na bieżąco cyklu 
obrazów wykonywanych metodą haftu krzyżyko-
wego. 

Otwarcie wystawy odbędzie się w opra-
wie średniowiecznej! Biblioteka zaprasza 
wszystkich chętnych! (informacja dotyczą-
ca konkretnej daty wernisażu pojawi się na 
stronie www.biblioteka.kosakowo.pl)

ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE 
O. DĘBOGÓRZE–KOSAKOWO INFORMUJE:

POGRATULOWAĆ 
WIEKU

Najlepsze życzenia składamy sędzi-
wym jubilatkom: Pani Irenie Biegań-
skiej z Dębogórza, której osobiście zło-
żyli życzenia Wójt i Sołtys Jozef Melzer 
i także Pani Marii Bigott z Pierwoszyna, 
u której gościli zastępca Wójta z radną 
Wiktorią Śliwińską.

• Dębogórsko-kosakowski oddz. ZKP uczest-
niczył 1 czerwca br. na VII Święcie Dzięk-
czynienia w Warszawie. W tym roku było 
ono poświęcone kanonizacji Jana Pawła II 
i 25. rocznicy odzyskania przez Polskę 
wolności. We mszy w Świątyni Opatrz-
ności Bożej, jak i w procesji uczestniczy-
ły orkiestry strażackie, góralskie, poczty 
sztandarowe, harcerze z całej Polski – nie 
zabrakło także Kaszubów z Kosakowa. 
Przybyliśmy tam na zaproszenie metro-
polity warszawskiego ks. kardynała Kazi-
mierza Nycza.

• 6 czerwca w Checzy Nordowych Kaszebów 
odbył się już XIII konkurs pt. „Jantarowi Bot”. 
Spośród solistów ze szkół naszej gminy, 
z Liceum z Kościerzyny i Żukowa, zespołów 
gminnych i z Banina. Solistów podzie-
lono na 2 grupy, wśród starszych 
wygrała W. Pryczkowska. 
W młodszej grupie S. Muża, 
W kategorii zespoły: Jan-
tarki, Spiewne Kwiotci, 
Dęboorskie Kwiatki 
i wyróżnienie Rebo-
ce. Główną Nagrodę 
otrzymał zespół Kosa-
kowianie, wyróżnienie 
za utwór własny L. Sorn 
i T. Korthalsa. 

Każdy uczestnik otrzymał statuetkę Jantaro-
wego Bota wykonaną w srebrze i bursztynie 
przez miejscowego artystę z Rewy, nagrody fi -
nansowe, pamiątki spotkania . Wykonawców 
oceniało jury w składzie: Weronika Korthals 
- absolwentka AM w Gdańsku - specjalność dy-
rygentura chóralna i wokalistyka jezzowa, Jan 
Freicher - dr sztuk muzycznych, kompozytor, ab-
solwent wydział jazzu i muzyki rozrywkowej AM 
w Katowicach i Norymberdze, Karol Dettlaff  dr 
muzyk, teatrolog, wykładowca w AM w Gdań-
sku, Jerzy Włudzik –Wójt Gminy Kosakowo
Organizatorzy dziękują Wójtowi Gminy Jerzemu 
Włudzikowi oraz Staroście Puckiemu za wspar-
cie fi nansowe konkursu i juz dziś zapraszaja na 

wrześniowy Festiwal 
Piosenki Żoł-

nierskiej. 
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1 czerwca nasze dzieci świętowały Dzień 
Dziecka, zorganizowany przez Wójta Gminy 
oraz gminne szkoły. Na placu przy ul. Żerom-
skiego w Kosakowie można było aktywnie 
spędzić czas. Na dzieci czekała moc atrakcji. 
Słoneczna pogoda przyciągnęła niezliczony 
tłum pociech, które przecierały oczy ze zdu-
mienia, bawiąc się w towarzystwie uwielbia-
nych przez wszystkie dzieci - piratów.
W niezwykle bogatym programie nie mogło 
zabraknąć gier, konkursów, tańców, wielkich 
dmuchańców, loterii, konkurencji sportowych. 
Specjalne konkursy i zabawy przygotowała 

również Ochotnicza Straż Pożarna z Kosako-
wa, a młodzieżowa drużyna OSP dała 
efektowny pokaz umiejętności 
strażackich, w tym m.in. ga-
szenia pożaru. 
Gminny Dzień Dziec-
ka stał się także 
okazją do wręcze-
nia nagród w Kon-
kursie Plastycznym 
Twój element dla 
uczniów kl. I-III szkół 
podstawowych, zor-

ganizowanym przez Komendę Powiatową 
Policji w Pucku. Miło nam poin-

formować, że w ww. Kon-
kursie pierwszą nagro-

dę ex aequo zdobyli: 
Karolina Gruchała 
z SP Pogórze oraz 
Krzysztof Kopitzki 
z SP Mosty. 
S p o n s o r e m 
części nagród 
była fi rma Trefl  

z Sopotu.

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

VII FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ KOSAKOWO 2014

WYDARZENIA KULTURALNE

W tle sceny Gminnego Domu Kul-
tury w Pierwoszynie wyrosło 
wielkie, baśniowe drzewo 
z atrybutami wszystkich 
pór rok (dzieło pani Ewy 
Narloch-Kerszki); wśród 
widowni rozemocjono-
wane dzieci z niecier-
pliwością czekały na 
– czasami pierwszy w 
życiu – występ na du-
żej scenie przed liczną 
publicznością. Łatwo 
odgadnąć, że mowa tutaj 
o Koncercie Galowym VII 
Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej Kosakowo 2014, organizo-
wanym przez Wójta Gminy, który 
odbył się w czwartek 22 maja br. Tego-
rocznemu gminnemu świętu dziecięcego śpiewu 
patronowało motto Cztery pory roku w piosence. 
Występy fi nalistów oceniało jury w składzie: 
Wójt Gminy Jerzy Włudzik (Przewodniczący), 
prof. Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska (pianist-
ka, pedagog), Weronika Korthals (wokalistka, 
dyrygentka), Elwira Worzała (pisarka, pedagog 
muzyczny), Natalia Kościńska (referat oświaty 
Urzędu Gminy Kosakowo). 
Poniżej przedstawiamy wyniki Festiwalu:
Kat. soliści gimnazjum: 
I miejsce: Katarzyna Rohde (Gimnazjum nr 2 w 
Rumi);
Kat. zespoły gimnazjum: 
Wyróżnienie: Zespół Gimnazjum nr 2 w Rumi.
Kat. soliści kl. IV-VI SP: 
I miejsce ex aequo: Vanessa Sarkissian (SP Mo-

sty) oraz Sara Muża (SP Mosty); 
Kat. zespoły kl. IV-VI SP: 

I miejsce: nie przyznano; II miej-
sce: Siedemnastki (SP nr 1 w 

Gdyni);
Kat. soliści od 5. roku życia 
do kl. III SP: 
I miejsce: Karina Gęsicka 
(SP nr 9 w Rumi);
Kat. zespoły, kat. od 5. 
roku życia do III kl. SP: 
I miejsce: Kolorowe Nutki 

(SP nr 48 w Gdyni).
Ze względu na wyrównany 

poziom uczestników Koncer-
tu Galowego Jury postanowiło 

nie przyznawać nagrody Grand 
Prix. 

Dziecięcy śpiew nie był jednak jedyną atrakcją 
Festiwalu. W przerwach obejrzeliśmy wspaniałe po-
kazy taneczne w wykonaniu: Zespołów Tanecznych 
z SP w Dębogórzu, przygotowanych pod kierunkiem 
pani Hanny Pacyńskiej oraz 
pani Magdaleny Piasecznej, 
Zespołu Tanecznego z SP Mo-
sty, przygotowanego przez 
panią Barbarę Baranowską, 
Zespołu Tanecznego z SP 
w Pogórzu, przygotowanego 
pod kierunkiem pani dyrektor 
Elżbiety Czai we współpracy 
z paniami: Danutą Pepliń-
ską oraz Agnieszką Zalewską. 
Pierwszy raz na scenie zapre-
zentował się Zespół Instru-
mentalny przygotowany pod 

kierunkiem pani Doroty Hrycz (zespół gitarzystów 
powstał w ramach projektu pod nazwą Poczuj magię 
żywego instrumentu – wyposażenie obiektów infra-
struktury kulturalnej Gminy Kosakowo w instrumen-
ty muzyczne, dofi nansowanego przez ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa narodowego). 
Fundatorem nagród był sponsor Festiwalu – fi rma 
Trefl . Na kolejne muzyczne emocje festiwalowe 
zapraszamy już we wrześniu: na VIII Festiwal Pio-
senki Żołnierskiej (20 września – Przesłuchania 
Konkursowe, 21 września – Koncert Galowy).
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OPEN’ER FESTIVAL 
2-5 LIPCA

Niewiele dni dzie-
li nas od jednego z 
największych wy-
darzeń muzycznych 
w Europie OPEN’ER 
FESTIVALU. Przez cztery 
dni od 2 do 5 lipca br. na 
kilku scenach wystąpi wielu artystów z ca-
łego świata. Usłyszymy m. in. Pearl Jam, The 
Black Keys, Faith No More, Artura Rojka i 
Melę Koteluk. Poza muzyką Open’er będzie 
miejscem prezentacji najnowszych tren-
dów, najciekawszych modowych inspiracji. 
Jak co roku w Pogórzu i w Pierwoszynie fe-
stiwalowych gości wjeżdżających do naszej 
gminy witać będzie baner. Punkt wymiany 
biletów na opaski od strony Kosakowa czyn-
ny będzie: 2 lipca: 13:00 – 4:00, 3-4 lipca: 
15:00 – 4:00, 5 lipca: 16:00 – 1:30. Więcej 
informacji znajdziecie Państwo na stronie 
www.opener.pl

GMINA WALCZY 
I ŚPIEWA - CZYLI 

O IX SPOTKANIACH 
CHÓRALNYCH

KONCERT ZESPOŁU LA TUNA Z HISZPANII

SKAUCI EUROPY 
NA OBCHODACH 70. ROCZNICY BITWY O MONTE CASSINO

18 maja br. minęła 70. rocznica Bitwy 
o Monte Cassino. W obchodach wzięli 
udział Skauci Europy z naszej gminy, gdzie 
razem z harcerzami ZHP i ZHR m. in. pełnili 
warty przy grobach poległych w bitwie żoł-
nierzy. Dzień wcześniej zastęp uczestniczył 
w spotkaniu z żyjącymi bohaterami bitwy. 

W drodze powrotnej skauci zwiedzili Rzym 
oraz wspólnie modlili się podczas mszy św. 
w bazylice św. Piotra. Podziękowania należą 
się Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, skąd Skauci Europy otrzy-
mali dofi nansowanie na wyjazd..

W pierwszą niedzielę czerwca, po raz dzie-
wiąty, odbyły się w dębogórskim Domu Kul-
tury Spotkania Chóralne organizował Chór 
„Morzanie” przy wsparciu z budżetu Gminy. 
Mimo niebywałej atrakcji, jaka tego dnia w 
Dębogórzu miała miejsce – tj. rekonstrukcji 
walk obronnych z 1939 r, także i ta impreza 
zgromadziła sporo osób; sala Domu Kaszub-
skiego była pełna po brzegi. Swój dorobek 
zaprezentowało 8 zespołów z powiatów 
sąsiednich - tj. puckiego, wejherowskiego i 
Gdyni. Do tegorocznej edycji Spotkań zgłosi-
ły się zespoły: Pięciolinia z Lini, Bursztynki z 
Mieroszyna, Chór Cantus z Gdyni, Chór Prze-
mienienie z Gdyni, Chór św Cecylii z Pucka 
Chór Rumianie z Rumi, Zespół Kaszubki z 
Chwaszczyna oraz Chór Morzanie. 
Zebrani mogli usłyszeć pieśni o dużym 
wachlarzu tematycznym i brzmieniowym. 
Wesołe, skoczne piosenki przeplatały się 
z podniosłością pieśni religijnych, ludowe 
przyśpiewki wymieniały się z poważnymi 
akordami nostalgii, a także kościelnego pa-
tosu. W koncercie każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Jak co roku, koncert zakończyło 
wspólne odśpiewanie pieśni „Dawny czas” 
– która gromko zabrzmiała w ciasnej sali. 

BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesięcznik Rady i  Wójta Gminy  

Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, Tel. (058) 660 43 00, Fax (058) 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl

druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

www.argi.pl

20 maja br. w ramach Międzynarodowego Festi-
walu Chóralnego Mundus Cantat Sopot 2014, w 
Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbył 
się Koncert Zespołu La 
Tuna z Hiszpanii. Ze-
spół tworzą studenci 
Wydziału Prawa Uni-
wersytetu w Kordobie. 
Nawiązują do działal-
ności średniowiecznych 
trubadurów. Podczas 
koncertu usłyszeliśmy 
serenady oraz popu-
larne pieśni Andaluzji z 
akompaniamentem gi-
tar i bandurrii. Specjalną 
muzyczną niespodzian-
kę dla naszych gości 

z Hiszpanii przygotował Zespół Kosakowianie, 
który – w podziękowaniu za wspaniały Koncert – 
zaprezentował polskie pieśni ludowe. 
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POMORSKI PROGRAM EDUKACJI MORSKIEJ

KILKA SŁÓW OD WÓJTA 
– PODZIĘKOWANIE

Chciałbym wszystkim bardzo serdecz-
nie podziękować za miniony rok szkol-
ny 2013/2014. Duże wyrazy szacunku 
i uznania kieruję do uczniów, kadry pe-
dagogicznej oraz do wszystkich osób 
pracujących w placówkach oświato-
wych naszej Gminy. Nie zapominajmy 
także o Rodzicach naszych uczniów, na 
których to barkach, leży trud wychowa-
nia młodego pokolenia w dzisiejszych 
czasach.
Życzę wszystkim dzieciom, młodzieży 
oraz ich opiekunom, całemu gronu pe-
dagogicznemu oraz pracownikom ad-
ministracyjnym szkół bezpiecznego i 
radosnego wytchnienia. Okres wakacji 
to czas zabawy i rozrywki, nasza Gmina 
zapewnia atrakcyjny i spokojny wypo-
czynek. Znaleźć można wiele ciekawych 
miejsc do rekreacji, między innymi pla-
ce zabaw, liczne siłownie plenerowe, 
boiska, ścieżki rowerowe czy deptaki.
Jak co roku dzieci pojadą na kolonie do 
zaprzyjaźnionych z nami gmin m.in. do 
Dukszt na Litwie, Żerkowa i Krościenka, 
które wizytuje osobiście, dbając byście 
byli tam bezpieczni i szczęśliwie spę-
dzali wakacje.
W tym miejscu przekazuje podzięko-
wania panie dyrektor Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego im. Obrońców Kępy 
Oksywskiej i Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Dębogórzu Hali-
nie Foltynowicz, która wykazała się 
dobrodusznością i swoim prywatnym 
samochodem dostarczyła materace 
potrzebującej młodzieży z naszej za-
przyjaźnionej Gminy na Litwie. Po-
nadto Pani dyrektor wraz z mężem 
okazali bezinteresowną pomoc nie 
zwracając uwagi na koszty jakie mu-
sieli ponieść. W naszej Gminie ludzi, 
przejawiających działania społeczne 
jest wielu, choć boję się, że już nie-
długo nikt nie będzie skłonny do po-
mocy innym przez tak liczne artykuły 
i działania osób, które manipulują zdję-
ciami i piszą nieprawdziwe informacje.
Kiedy wakacje już się skończą i nadej-
dzie czas powrotu do nauki, młodzież 
z naszej Gminy rozpocznie ją w nowo 
otwartym gimnazjum. Mam ogromną 
nadzieję i dołożyłem wszelkich starań, 
by szkoła zaspokajała potrzeby mło-
dych ludzi i umożliwiła ich wszech-
stronny rozwój nie tylko naukowy czy 
intelektualny, ale także sportowy. Pra-
gnę uspokoić wszystkich, że ze swojej 
strony zrobię wszystko, by droga do 
szkoły naszych dzieci była bezpieczna. 

Życzę wszystkim spokojnych i przyjem-
nych wakacji oraz szczęśliwego powro-
tu do szkoły.

W tym roku szkolnym wybrana grupa 
uczniów z klas piątych brała udział 
w Pomorskim Programie Edu-
kacji Morskiej. Realizacja 
tego Programu to zaciera-
nie różnic między pań-
stwami, przy zachowaniu 
poczucia tożsamości i 
związku z lokalnymi tra-
dycjami. 
W dniu 26 maja 
uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach żeglarskich w 
Pucku. Zajęcia rozpoczęły się 
od zagadnień ekologicznych, póź-
niej była teoria i ćwiczenia praktyczne 
z udzielania pierwszej pomocy, zasad bezpie-
czeństwa i zachowania się na jachcie. Uczestnicy 
warsztatów mieli okazję nauczyć się wiązania wę-
złów żeglarskich, poznali nazewnictwo morskie, 
przyrządy nawigacyjne i wiele ciekawych historii 
i legend. Ostatnim punktem był rejs jachtem da-
lekomorskim. Była okazja do: sterowania jachtem, 
zwijania i rozwijania żagli, zajrzenia w zakamarki 
pod pokładem. Dla wielu uczestników była to 
pierwsza taka morska przygoda. Wszyscy wrócili 
zadowoleni i ciekawi następnych warsztatów. 

Kolejnym etapem realizacji projektu 
była prezentacja dokonan. Na 

sali gimnastycznej odbyło 
sie podsumowanie Po-

morskiego Programu 
Edukacji Morskiej. 
Każda grupa prezen-
towała swoje dotych-
czasowe dokonania. 
Grupa I z kl. Va (8 
uczniów) prowadzona 

przez p.E.Stachurę przy-
gotowała makietę zamku 

Juraty i książkęz zebranymi 
legendami o Juracie. Grupa 

II (8 uczniów z kl.Vc) prowadzona 
przez p.B.Baranowską przygotowała album-

-przewodnik z najciekawszymi, zdaniem auto-
rów, miejscami w gminie. Grupa III (6 uczniów z 
kl.Vb i 2 z kl.Va), której opiekunem była p.A.La-
budda przygotowała makietę plaży w Meche-
linkch. Ponadto każda grupa prowadziła blog na 
którym umieszczała informacje z przeprowadzo-
nych prac i dokonań. Wszystkie prace zostały 
zgłoszone do konkursu, w którym wygraną jest 
wyjazd na obóz żeglarski. Powodzenia, trzyma-
my kciuki i czekamy na wyniki konkursu.

linki do blogów grup:

http://plazamechelinki.blog.pl/ 
http://podwodny-swiat.blog.pl/ http://warto-
tuprzyjechac.blox.pl/html

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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FINAŁY ŚWIATOWE ODYSEI UMYSŁU - ZA NAMI

30 maja odbyły się eliminacje do VIII Ogólno-
polskiego Konkursu Piosenki dla dzieci i mło-
dzieży im. Teatrzyku Bim - Bom w Gdańsku. 
Ku wielkiej radości trzy uczennice z Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Mostach: Sara 
Muża, Magdalena Mikulska i Klara Filar zostały 
laureatkami konkursu. 
Dziewczynki kochają śpiewać i już od naj-
młodszych lat zdobywały wysokie lokaty w 
konkursach wokalnych. Zawsze śpiewały solo. 
Po raz pierwszy odważyły się zaśpiewać razem 
i stworzyły trio o nazwie Samara. Pokusiły się 
o wykonanie trudnego, ale pięknego utworu 

- „Chcę być Kopciuszkiem” z repertuaru „Me-
tra” przeznaczonego na trzy głosy solowe. W 
przygotowaniach pomagała pani Dorota Hrycz, 
nauczyciel muzyki ze szkoły w Mostach. 
Konkurs i koncert fi nałowy odbył się 31 maja 
w Gdańsku. Jury doceni-
ło walory głosowe śpie-
wających dziewczynek, 
trudność utworu i wy-
raz artystyczny. Występ 
dziewczynek okazał się 
ogromnym sukcesem. 
Zdobyły I miejsce w 

Ogólnopolskim Konkursie. To nie lada wyczyn. 
Możemy być dumni z takiego reprezentowania 
naszej gminy i szkoły w Mostach.

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI DLA DZIECI

II MIĘDZYSZKOLNY 
KONKURS BIOLOGICZNY PT.”CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO” 
14. 04. w Gimnazjum w Mostach - po raz ko-
lejny - odbył się Międzyszkolny Konkurs Bio-
logiczny. 
W konkursie udział wzięły zaprzyjaźnione 
szkoły gimnazjalne z Mrzezina i Gdyni.
I miejsce w fi nale przypadło uczniowi z Gim-
nazjum w Mostach - Szymonowi Szymańskie-
mu, który uzyskał prawie maksimum pkt. 
Zwycięzcy konkursu z rąk dyrektora Gimna-
zjum w Mostach P. otrzymali dyplomy uznania 
i nagrody książkowe, pozostali uczestnicy – dy-

plomy udziału i nagrody pocieszenia.
Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań 
i uzdolnień biologicznych uczniów, pogłębie-
nie wiedzy o człowieku i procesach zachodzą-
cych w jego organizmie oraz oddziaływaniu 
człowieka na środowisko i środowiska na życie 
człowieka. 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na ko-
lejną edycję. Stronę merytoryczną przygoto-
wała mgr Elżbieta Totzke, przy organizacji kon-
kursu pomagała mgr Renata Pietruszewska.

Z głębokim żalem zawia-
damiamy, że w ostatnich 
dniach odeszli od nas:

Ś.P.    Teresa Dobosz z Pierwo-
szyna, lat 85

Ś.P.    Roman Leszczyński 
z Kosakowa, lat 57

Ś.P.    Edmund Markowc 
z Rewy, lat 57

Ś.P.    Zdzisław Tatka z Mostów, 
lat 66

6 czerwca powróciła do kraju drużyna odyse-
jowiczów ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu. 
To już czwarty raz uczniowie z tej szkoły brali 
udział w tym prestiżowym wydarzeniu, jakim 
są Finały Odysei Umysłu w USA. 
Drużyna w składzie Alicja Hyży, Martyna 
Kurgan, Dominika Pospieszyńska, Maja 
Zagarów, Maciej Grabowski, Eryk Kuciel i 
Przemysław Miłosz jest już szóstą druży-
ną Mistrzów Polski, która brała udział w 
Mistrzostwach Świata. W rywalizacji na 
Uniwersytecie Stanowym w IOWA nasi 
odysejowicze pokonali 50 najlepszych 
światowych drużyn i w ostatecznym podsu-
mowaniu zajęli 11 miejsce. 
Dzieci, rodzice i trenerzy: Elżbieta Czaja, Re-
nata Korybut-Orłowska, Marek Kułakowski są 
bardzo wdzięczni wszystkim, którzy pomogli, 

aby kolejna konfrontacja z dziećmi z całego 
świata doszła do skutku. Szczególnie dzięku-
jemy naszemu głównemu sponsorowi Ope-
ratorowi Systemów Magazynowania, Firmie 
Grafprom i Wójtowi Gminy za wsparcie wy-
jazdu z budżetu Gminy.
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SZTORM MOSTY 
ROCZNIK 2002/03 

W POMORSKIEJ LIDZE 
JUNIORÓW D1!

NABÓR 
DO NAJMŁODSZEJ 
SEKCJI PIŁKARSKIEJ 
GKS SZTORM MOSTY
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty, ogłasza 
nabór do najmłodszej sekcji piłkarskiej – rocz-
nika 2006/07 i młodsi. Treningi prowadzi tr. To-
masz Janiak (tel.: 508 356 594): w poniedziałki 
i w piątki w godz. 18:30-20:00 na boisku Orlik 
2012 przy SP Mosty oraz w czwartki w godz. 
17:30-19:00 na boisku przy Złotych Piaskach 
w Kosakowie.

BIEGOWE GRAND PRIX POWIATU PUCKIEGO 
O PUCHAR STAROSTY

SPORT

24 maja br. w Mechelinkach odbył się II z 
VII etapów Biegowego Grand Prix Powiatu 
Puckiego o Puchar Starosty. Na starcie sta-
wiło się 40 biegaczy: najmłodszy w wieku 
6 lat, najstarszy – 69.

W biegu juniorów do lat 15. (ok. 2,55 km) 
z czasem 9 min 44 s wygrał Dawid Kempa 
z Władysławowa, pierwszą biegaczką w tej 
kategorii była Anna Kulpa z Potęgowa (13 
min 15 s). Najlepsi juniorzy z terenu Gminy 
to odpowiednio: Kacper Gawlik (13 min 7 s) 
i Paulina Chrostowska (14 min 59 s) – oboje 
z Mostów. V miejsce wśród chłopców zajął 
Maksymilian Skomski z Mostów (13 min 25 
s), a VIII – Jakub Kałaska z Rewy (15 min 8 s).
W Biegu Głównym (ok. 5,1 km) jako pierw-
szy na metę przybiegł Dawid Bullmann 
z Pucka uzyskując czas 18 min 3 s, wśród 
kobiet triumfowała Tamara Kaśnicka z Po-
tęgowa (24 min 6 s). Z mieszkańców Gmi-
ny najwyżej sklasyfi kowani zostali: Adam 

Skomski (II miejsce w M31-45 z czasem 
20 min 28 s) oraz Tatiana Kukiełko (II miej-
sce wśród Kobiet z czasem 24 min 37 s) 
– oboje z Mostów. Pozostali reprezentanci 
ukończyli Bieg na następujących miejscach: 
Mariusz Gawlik – Mosty (IV M31-45, 21 min 
17 s), Radosław Kałaska – Rewa (V M31-45, 
23 min 48 s), Tomasz Dera – Kosakowo (VI 
M16-30, 24 min 2 s), Piotr Zabłocki – Mo-
sty (VII M31-45, 29 min 30 s), Mieczysław 
Perzyna – Mosty (II M60+, 31 min 20 s).

Pełną klasyfi kację można znaleźć na stro-
nie kosakowo.pl/rkis. Najlepsze trzy osoby 
w każdej kategorii otrzymały z rąk Wójta Je-
rzego Włudzika pamiątkowe medale, dyplo-
my oraz upominki rzeczowe. Kolejny Bieg 
zaliczany do puckiego Grand Prix odbędzie 
się 28 czerwca 2014 r. na terenie Gminy 
Krokowa. 
Zapraszamy!

Z przyjemnością informujemy, że pod-
opieczni Łukasza Godlewskiego i Michała 
Michalskiego – zawodnicy Sztormu Mosty 
rocznika 2002/03 – ukończyli rozgrywki li-
gowe na 2. miejscu (za Arką Gdynia SI) i tym 
samym awansowali do Pomorskiej Ligi Ju-
niorów D1. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

SZTORM MOSTY CUP 
2014 – TURNIEJ U12

W sobotę 28 czerwca br. na dwóch trawiastych 
boiskach przy Złotych Piaskach w Kosakowie 
odbędzie się Turniej piłki nożnej rocznika 2002 
(U12) – Sztorm Mosty Cup 2014. Zgłoszenia 
drużyn do turnieju przyjmuje kierownik grup 
młodzieżowych – p. Piotr Fos pod nr. tel.: 501-
326-119. Do tej chwili udział w rozgrywkach 
potwierdziły następujące drużyny: Arka Gdynia, 
Polonia Lidzbark Warmiński, Polonia Bydgoszcz, 
Santos Gdańsk, U2 Bytów, Elana Toruń, KKS Ka-
lisz, Olimpia Elbląg, Bałtyk Koszalin, DAP Wło-
cławek oraz gospodarze – GKS Sztorm Mosty.

MŁODSZEJ
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DATA GODZ. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE

Śr, 02.07.2014
– So, 05.07.2014

(w godz. 16:00 
– 4:00 rano)

Open’er Festival 2014 Alter Art Lotnisko 
Gdynia-Kosakowo

So, 19.07.2014 13:00 Otwarcie Przystani w Meche-
linkach

Wójt Gminy Przystań Rybacka 
w Mechelinkach

So, 19.07.2014 16:00 Wybory Małej Miss Lata 
2014

Wójt Gminy Scena Plenerowa 
w Mechelinkach

So, 02.08.2014 12:00 Turniej Siatkówki Plażowej Wójt Gminy Plaża w Rewie

So, 09.08.2014 10:00 VI Otwarte Regaty o Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Gminy Kosakowo

Przew. Rady Gminy, 
Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

So, 2014 (w połowie 
sierpnia)

III Regaty Sołectw Wójt Gminy, Port 
Mechelinki

Zatoka w Mechelinkach

Pt, 15.08.2014 12:30 Święto Wojska Polskiego – 
94. Rocznica Bitwy Warszaw-
skiej

Wójt Gminy Pomnik Żołnierzy 
WP i AR i Kwatera 
w Kosakowie

Pt, 15.08.2014 13:30 XVIII Festyn Kaszubski Wójt Gminy, ZKP o. 
Dębogórze-Kosako-
wo

Szpyrk w Rewie

So, 16.08.2014 10:00 III Regaty o Mistrzostwo 
Gminy Kosakowo

Wójt Gminy, Yacht-
-Club Rewa

Zatoka w Rewie

So, 16.08.2014 
(w zależności od po-
gody, termin rezerwo-
wy: 17.08.2014, meta 
w Rewie – około godz. 
14:30)

10:00 XIV Marsz Śledzia Stow. Studiów 
i Analiz z s. w Gdyni, 
Wójt Gminy, OSP 
Kosakowo

Trasa z Kuźnicy do 
Rewy, Szpyrk w Rewie

So, 16.08.2014 – N, 
17.08.2014

17:00 Dni Gminy Kosakowo: 
VIII Kosakowska Noc Kabare-
towa (16 sierpnia), Koncerty 
Gwiazd (17 sierpnia) 
w Kosakowie

Wójt Gminy Plac przy ul. Żeromskie-
go w Kosakowie

N, 17.08.2014 10.00 Msza Święta Odpustowa Św. 
Rocha

Proboszcz parafi i 
w Rewie

Kościół w Rewie

So, 23.08.2014
– N, 24.08.2014

09:00 II Ogólnopolski Turniej Piłki 
Nożnej (rocznik 2002) 
– Kosakowo Cup 2014

GKS Sztorm Mosty Boisko przy Złotych 
Piaskach w Kosakowie

So, 23.08.2014 – N, 
24.08.2014

10:00 Mistrzostwa Polski w Klasie 
Puck – Regaty

HOM Puck, Yacht-
-Club Rewa

Zatoka w Pucku

So, 30.08.2014 10:00 Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Gminy Kosakowo

Wójt Gminy, Przew. 
Rady Gminy

Boisko Orlik w Mostach

So, 30.08.2014 10:00 III Memoriał Bogdana 
Kamieńskiego – Regaty

Yacht-Club Rewa Zatoka w Rewie

KALENDARZ WYDARZEŃ
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Rys. Region „ EKO DOLINA” 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami  
dla Województwa Pomorskiego, 2012 

„Nowy” system gospodarki odpadami- pierwsze półrocze, pierwsze wyniki 
 
1 stycznia 2012 r. weszły w  życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (ucp), 

określane mianem „rewolucyjnych”. Gminy, które na mocy ww. ustawy stały się „właścicielami” odpadów komunalnych wytwarzanych na 
swoim terenie musiały przystosować się do nowych zapisów w ciągu półtora roku, a za dzień rozpoczynający „rewolucję odpadową”             
w  kraju uważa się 1 lipca 2013 r.  

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości             
i porządku w gminach, wynikają z obowiązków, jakie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi nakłada na kraje członkowskie 
Unia Europejska. Unijne dyrektywy określają jasno poziomy odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów komunalnych jak ie 
gminy zobowiązane są uzyskać do 2020 r. (tabela).    

 
„Nowy system” wymagał od gmin dostosowania zapisów prawa miejscowego do wymagań ustawy oraz, powstałego             

w konsekwencji wprowadzenia nowelizacji jej zapisów - Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego. Gminy 
zobowiązane zostały do wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców, podziału swojego terenu na 
sektory, organizacji przetargu i wyboru firmy wywozowej, której powierzą prowadzenie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. 
Mimo, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowego systemu pojawiły się problemy, wynikające między innymi             
z niedostatecznej liczby pojemników na odpady czy organizacji zbiórki i wywozu odpadów, ostatecznie, powołując się na wyniki, jakie 
gminy uzyskały w pierwszym półroczu funkcjonowania gospodarki odpadami po zmianach, z dumą możemy stwierdzić, że obecny system 
jest efektywny i szczelny. 

„Szczelność” systemu gospodarki odpadami polega na tym, że wszystkie odpady 
powstające w gospodarstwach domowych trafiają do odpowiednich instalacji zagospodarowania 
odpadów. Województwo pomorskie w ww. planie zostało podzielone na 7 regionów gospodarki 
odpadami. Naszym regionem jest tzw. „region EKO DOLINA”. W jego granicach leżą wszystkie 
gminy należące do KZG, a regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 
jest, wyznaczony w Programie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa 
Pomorskiego, zakład zagospodarowania odpadów komunalnych EKO DOLINA Sp. z o.o. w 
Łężycach. Zakład ten, już przed wejściem w życie zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy 
ucp był jednym z najnowocześniejszych w Polsce, a jego moc przerobowa gwarantuje właściwe 
zagospodarowanie odpadów odbieranych m.in. od ponad 470 000 mieszkańców. 

Na naszym terenie już od wielu lat prowadzona była selektywna zbiórka odpadów, dzięki czemu osiągnięcie w 2013 roku 
określonych poziomów recyklingu, dla gmin Związku nie stanowiło dużego wyzwania. Z powyższego zestawienia wynika, że już po 
pierwszym półroczu funkcjonowania nowego systemu gmina Kosakowo uzyskała wszystkie wymagane poziomy, znacznie je przekraczając. 
Efekt ten zawdzięczamy wieloletniemu doświadczeniu i zaangażowaniu mieszkańców, lokalnych samorządów we współpracy z 
przedsiębiorstwami wywozowymi oraz wcześniejszych doświadczeń związanych z  prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów. Nie 
należy jednak spoczywać na laurach i pamiętać, że nie osiągnięcie poziomów wyznaczonych jako cel do 2020 roku skutkować będzie 
nałożeniem na gminę wysokich kar finansowych, które w następstwie przełożą się na wzrost stawek za wywóz i zagospodarowanie 
odpadów od mieszkańców.   

Reforma systemu gospodarki odpadami wynikała z potrzeby wywiązania się z obowiązków, jakie nakłada na nas Unia 
Europejska. Zyskaliśmy szansę na to, aby zamiast podziwiać efekty, sprawdzić w praktyce doświadczenia innych krajów europejskich. Jak 
widać te rozwiązania przyjęły się na naszym „gruncie” i pozwolą odkleić łatkę kraju, w którym odpady się składuje, a nie segreguje.  
 

KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy  i Chylonki”, ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia, www.kzg.pl 

ochrona środowiska, edukacja ekologiczna: (58) 6247515,dos@kzg.pl, gospodarka odpadami: (58) 6246611, dgo@kzg.pl 

 
 

Wymagane do osiągnięcia przez gminy w danym roku poziomy [%] 
 

2013 Wynik  
Gm. Kosakowo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
papieru, metalu, szkła, plastiku [%] 

>12 42,6 >14 >16 >18 >20 >30 >40 >50 
 

Poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych 
komunalnych [%] 

>36 74,9 >38 >40 >42 >45 >50 >60 >70 
 

Poziom 
 ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania [%] 
<50 111,4 <50 <50 <45 <45 <40 <40 <35 
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