
Uchwały podjęte na XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 

w dniu 19 maja 2016 roku 

 

1. Uchwała Nr XXV/31/2016 w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Kosakowo 

w przedsięwzięciu – „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 

i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)”. 

2. Uchwała Nr  XXV/32/2016 w sprawie wyrażenie woli uczestnictwa Gminy Kosakowo  

w przedsięwzięciu – „Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki 

Gdańskiej”. 

3. Uchwała Nr XXV/33/2016  w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi 

obszar funkcjonalny Nadmorski Obszar Usługowy NORDA w dziedzinie rozwoju 

gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz promocji. 

4. Uchwała Nr XXV/34/2016  w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi 

obszar funkcjonalny Dolina Logistyczna w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju 

przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju transportu. 

5. Uchwała Nr XXV/35/2016  w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo 

nr LXVII/69/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kosakowo. 

6. Uchwała Nr XXV/36/2016  w sprawie zmiany uchwały Nr X/42/2015 z dnia 28 kwietnia 

2015 r. w sprawie delegowania członków Komisji Mieszkaniowej. 

7. Uchwała Nr XXV/37/2016  w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim 

przyległym do Gminy Kosakowo w roku 2016. 

8. Uchwała Nr XXV/38/2016  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

położonej w  miejscowości Rewa gmina Kosakowo – działka nr 147/66. 



9. Uchwała Nr XXV/39/2016  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

położonej w  miejscowości Mechelinki gmina Kosakowo – działka nr 102/15. 

10. Uchwała Nr XXV/40/2016  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych 

w miejscowości Dębogórze. 

11. Uchwała Nr XXV/41/2016  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie 

w dzierżawę nieruchomości położonych w Rewie i Mechelinkach na rzecz spółki 

komunalnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. 

12. Uchwała Nr XXV/42/2016  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2016- 2023.   

13. Uchwała Nr XXV/43/2016  w sprawie zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2016. 

 


