
Uchwały podjęte na XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 

w dniu 18 maja 2017 roku 

1. Uchwała Nr XXXIX/39/2017 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień 

Wójta Gminy Kosakowo za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 

oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za wysokie wyniki sportowe. 

2. Uchwała Nr XXXIX/40/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/28/2017 z dnia 

23 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Kosakowo. 

3. Uchwała Nr XXXIX/41/2017 w sprawie nadania nazwy SKARPOWA ulicy położonej 

we wsi MOSTY na terenie gminy Kosakowo. 

4. Uchwała Nr XXXIX/42/2017 w sprawie nadania nazwy RAJSKA ulicy położonej we wsi 

MOSTY na terenie gminy Kosakowo. 

5. Uchwała Nr XXXIX/43/2017 w sprawie nadania nazwy POGODNA ulicy położonej 

we wsi MOSTY na terenie gminy Kosakowo. 

6. Uchwała Nr XXXIX/44/2017 w sprawie uchylenia Uchwał Rady Gminy Kosakowo 

nr XXII/60/2008 z dnia   27 czerwca 2008 roku i nr XLV/96/2009 z dnia 7 grudnia 2009 

roku oraz zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr IX/30/99 z dnia 12 kwietnia 1999 

roku w sprawie: nadania nazw nowym ulicom powstałym w gminie Kosakowo 

oraz zniesienia nazwy ulicy. 

7. Uchwała Nr XXXIX/45/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości - działki nr 2/3 obręb Mechelinki Gmina Kosakowo. 

8. Uchwała Nr XXXIX/46/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości - działki nr 5/7 obręb Pierwoszyno Gmina Kosakowo. 

9. Uchwała Nr XXXIX/47/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości - działki nr 113/8 obręb Mechelinki Gmina Kosakowo. 

10. Uchwała Nr XXXIX/48/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Kosakowo w sprawie niezrealizowania wniosku mieszkańców Suchego Dworu podjętego 



na zebraniu sołeckim w dniu 15.09.2016 r. 

11. Uchwała Nr XXXIX/49/2017 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim 

przyległym do Gminy Kosakowo w roku 2017. 

12. Uchwała Nr XXXIX/50/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/38/2017 Rady 

Gminy Kosakowo  z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

13. Uchwała Nr XXXIX/51/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych przy ul.Owocowej 

w Dębogórzu gm.Kosakowo. 

14. Uchwała Nr XXXIX/52/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze i Dębogórze w gminie 

Kosakowo, w rejonie ulicy Dębogórskiej i drogi technicznej elektrociepłowni.  

15. Uchwała Nr XXXIX/53/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/89/2016 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kazimierz, gmina 

Kosakowo, rejon ul.Kwietniowej. 

16. Uchwała Nr XXXIX/54/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 209/28, 209/29 i części działki 

nr 209/30 położonych przy ul.Jagodowej w Dębogórzu gm.Kosakowo. 

17.  Uchwała Nr XXXIX/55/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023.   

18.  Uchwała Nr XXXIX/56/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kosakowo na rok 2017.  

19. Uchwała Nr XXXIX/57/2017 w sprawie przekazania środków finansowych 

na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego 

z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji części garażowej budynku 

głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. 


