
Oświadczenie Rady Gminy Kosakowo 

 z dnia 18 września 2013 roku 

Na podstawie § 28 pkt 3 Statutu Gminy Kosakowo,  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

XVII/100/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 

13.03.2012r., poz. 1001 ze zm.) 
 

Rada Gminy Kosakowo 
oświadcza, co następuje: 

 
Rada Gminy Kosakowo sprzeciwia się szkalowaniu, obrażaniu Rady i manipulacji 
mieszkańcami przez wydawców Biuletynu pn. Kosakowo Bez Tajemnic.  
 
Nie chcemy się wdawać w polemikę z osobami, które uprawiając swoją kampanię 
wyborczą, rozpowszechniają nieprawdziwe, zmanipulowane i obraźliwe informacje na 
temat Rady Gminy Kosakowo i publicznie pomawiają poszczególne osoby, nie 
wyłączając ich życia prywatnego. W manii totalnej krytyki nie powstrzymuj ą się nawet 
przed wciągnięciem w swoją grę naszej młodzieży szkolnej. Działania takie mogą 
doprowadzić do skłócenia naszej społeczności, czemu chcemy zapobiec. 
 
W działania te zaangażowali się niektórzy radni, którzy nie mogąc pogodzić się z wolą 
zdecydowanej większości Rady Gminy,  świadomie wybrali wyżej wymieniony biuletyn do 
siania zamętu.  
 
Odnosząc się do zarzutów w ostatnich artykułach „Kosakowa Bez Tajemnic”  Rada Gminy 
Kosakowo: 

• nigdy nie była przeciwna obniżeniu opłaty śmieciowej dla mieszkańców,  
• musiała podjąć lub nie- decyzję, czy skorzystać z ponad 15 mln. zł. z funduszy Unii 

Europejskiej na budowę przystani Rybackiej w Mechelinkach. Oczywiste jest, że taki 
projekt musiał być uzgodniony z wieloma instytucjami, w tym z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska, Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Morskim itd., a także 
na wielu etapach z miejscowymi rybakami. 

• podjęła decyzję o budowie gimnazjum w Kosakowie w trosce o rozwój oświaty, w 
związku ze stale zwiększającą się liczbą uczniów w gminnych szkołach 
podstawowych, 

• jest za budową ul. Derdowskiego {przy lotnisku}, lecz wtedy gdy znajdzie się na ten 
cel źródło finansowania (szacowany koszt budowy ok. 20 mln zł, a ponadto koszt 
wykupu gruntów, bądź wartość odszkodowań za wywłaszczenia, gdyż droga znajduje 
się na terenach prywatnych).  

 
Rada Gminy podejmuje uchwały na podstawie wielu danych i uwarunkowań realizacji 
inwestycji. 
  
Zgoda w Radzie Gminy Kosakowo, dobra współpraca z Wójtem i Sołtysami przynoszą 
pozytywne efekty dla mieszkańców, dzięki czemu Gmina Kosakowo rozwija się i ma pozycję 
uznawaną w województwie i w kraju.   
 


