
 
Uchwały podjęte na XLIV Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo w dniu 27 

czerwca 2013 roku. 
 

1. Uchwała Nr XLIV/43/2013 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie 
w dzierżawę nieruchomości na rzecz spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. 

2. Uchwała Nr XLIV/44/2013 w sprawie nadania nazwy CZESŁAWA MIŁOSZA 
ulicom położonym we wsi POGÓRZE   na  terenie  gminy   Kosakowo. 

3. Uchwała Nr XLIV/45/2013 w sprawie nadania nazwy STANISŁAWA STASZICA 
ulicom położonym we wsi POGÓRZE   na terenie gminy Kosakowo. 

4. Uchwała Nr XLIV/46/2013 w sprawie Uchwała Nr XLIV/44/2013 w sprawie nadania 
nazwy JEŻYNOWA ulicom położonym we wsi PIERWOSZYNO                             
na  terenie  gminy   Kosakowo. 

5. Uchwała Nr XLIV/47/2013 w sprawie nadania nazwy PERŁOWA ulicom 
położonym we wsi PIERWOSZYNO na terenie gminy Kosakowo. 

6. Uchwała Nr XLIV/48/2013 w sprawie zmiany w Statucie Gminy. 
7. Uchwała Nr XLIV/49/2013 w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania 

i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania 
dotacji udzielanych  dla niepublicznych  przedszkoli oraz niepublicznych zespołów 
wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie  
Gminy Kosakowo. 

8. Uchwała Nr XLIV/50/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do 
podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z 
przeznaczeniem na wspólną realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 1517G 
Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze – Kosakowo – etap 
II” oraz wybudowania wyspowych progów zwalniających na drodze 1518G. 

9. Uchwała Nr XLIV/51/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/117/2007 rady 
Gminy Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy 
Kosakowo z organizacjami pozarządowymi oraz tryby postepowania o udzielenie 
dotacji na realizację zadań z budżetu Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora 
finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, a także sposobu 
rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań. 

10. Uchwała Nr XLIV/52/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
11. Uchwała Nr XLIV/53/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2013 

 


