
Uchwały podjęte na XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 

w dniu 3 listopada 2016 roku 

1. Uchwała Nr XXXI/75/2016 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo 

Nr XI/47/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Kosakowo 

Nr LXI/57/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: nadania nazw SEZAMKOWA                          

i DYNIOWA ulicom położonym we wsi DĘBOGÓRZE  na terenie gminy Kosakowo. 

 

2. Uchwała Nr XXXI/76/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości - działki nr 1410/28 obręb Mosty Gmina Kosakowo. 

 

3. Uchwała Nr XXXI/77/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości - działki nr 146/70 obręb Kosakowo Gmina Kosakowo. 

 

4. Uchwała Nr XXXI/78/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości – działki nr 208/2 obręb Pogórze Gmina Kosakowo. 

 

5. Uchwała Nr XXXI/79/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo,  rejon ulicy Żeromskiego 

i Derdowskiego . 

 

6. Uchwała Nr XXXI/80/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działek nr 989/1 i 989/2 w Mostach  gmina Kosakowo, 

przy ul.Cisowej. 

 

7. Uchwała Nr XXXI/81/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze gm.Kosakowo, 

przy ul.Traugutta. 

 

8. Uchwała Nr XXXI/82/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działki nr 112/19 i 96/10 w Rewie gmina Kosakowo. 

 

9. Uchwała Nr XXXI/83/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/8/2013 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 

na terenie miejscowości Rewa i Mechelinki w gminie Kosakowo oraz wysokości stawek 

opłat za parkowanie i opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu 

ich pobierania. 

 

10. Uchwała Nr XXXI/84/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. 

 

11. Uchwała Nr XXXI/85/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kosakowo na rok 2016. 

 

12. Uchwała Nr XXXI/86/2016 w sprawie określenia  wysokości  stawek  podatku  

od nieruchomości  na  2017 r. 


