
                 
 

 

                              
 

e-mail : radagminy@kosakowo.pl 

Rada Gminy Kosakowo  
u l .  Że romsk iego 69  

81-198 Kosakowo  

tel. 058 660 43 25 

 

UCHWAŁY PODJĘTE  

NA V ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO 

W DNIU 20 GRUDNIA 2018 ROKU 

 
1. Uchwała Nr V/13/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały               

nr II/4/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej. 

2. Uchwała Nr V/14/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia                     

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dębogórze 

gm. Kosakowo, w rejonie Bazy Paliw Nr 21, ulic: Okopowej i Pomorskiej; 

3. Uchwała Nr V/15/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia                     

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu 

Mosty gmina Kosakowo, od ulicy Wałowej do ulicy Spacerowej; 

4. Uchwała Nr V/16/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia                    

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy                             

ul. Nadmorskiej w Mechelinkach gmina Kosakowo; 

5. Uchwała Nr V/17/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia                     

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mosty gmina 

Kosakowo, w rejonie ulicy Gdyńskiej i Szkolnej; 

6. Uchwała Nr V/18/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: rocznego programu 

współpracy w roku 2019 Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie; 

7. Uchwała Nr V/19/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania                         

i wykorzystania dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Gmina Kosakowo jest organem 

rejestrującym; 

8. Uchwała Nr V/20/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                 

na rok 2019; 

9. Uchwała Nr V/21/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023; 

10. Uchwała Nr V/22/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia 

kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

11. Uchwała Nr V/23/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad 

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole                

i w domu” na lata 2019-2023; 

12. Uchwała Nr V/24/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,                          

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,                      

oraz szczegółowych warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu                  

ich pobierania; 

13. Uchwała Nr V/25/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały 

Rady Gminy Kosakowo nr XXXVI/49/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udziału właścicieli 

nieruchomości oraz użytkowników wieczystych nieruchomości w kosztach budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej; 

14. Uchwała Nr V/26/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały                

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2018-2026; 

15. Uchwała Nr V/27/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: wieloletniej 

prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2019-2026; 

16. Uchwała Nr V/28/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu 

gminy Kosakowo na rok 2019. 
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