
Uchwały podjęte na LXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 

5 listopada 2014 roku 

 

1. Uchwała Nr LXIII/76/2014 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo 
Nr XLIV/47/2013 z dnia  27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy PERŁOWA ulicy 
położonej we wsi PIERWOSZYNO na terenie Gminy Kosakowo. 

 
2. Uchwała Nr LXIII/77/2014 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale 

Rady Gminy Kosakowo Nr LXI/58/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXXV/39/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie: 
nadania nazwy dla ulicy położonej w obrębie geodezyjnym MECHELINKI na terenie gminy 
Kosakowo. 

 
3. Uchwała Nr LXIII/78/2014 w sprawie pomocy rzeczowej świadczonej przez Gminę Kosakowo 

na rzecz Powiatu Puckiego w zakresie realizacji projektu p.n. ”Budowa chodnika i ścieżki 
rowerowej w ciągu drogi powiatowej na 1517G w Kosakowie”.   

 
4. Uchwała Nr LXIII/79/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów dzierżawnych 

na terenie gminy Kosakowo. 
 

5. Uchwała Nr LXIII/80/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Kosakowo. 

 
6. Uchwała Nr LXIII/81/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy 

dzierżawy nieruchomości. 
 

7. Uchwała Nr LXIII/82/2014 w sprawie określenia  wysokości  stawek  podatku  
od nieruchomości  na  2015 r. 

 
8. Uchwała Nr LXIII/83/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2015 r. 
 

9. Uchwała Nr LXIII/84/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2014- 2023.  

 
10.  Uchwała Nr LXIII/85/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2014. 

 
11. Uchwała Nr LXIII/86/2014 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 

Nr LXII/74/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 października 2014 roku w sprawie 
zatwierdzenia zmian w  Planie Odnowy Miejscowości Mechelinki, zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XXIV/42/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31.05.2012 r. 
 

12. Uchwała Nr LXIII/87/2014 zmiany Uchwały Nr XLIX/86/ 2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
28 października 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu drogowego pod nazwą 
„Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci 
drogowej w Powiecie Puckim” i udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej 
z przeznaczeniem na realizację remontów dróg powiatowych. 

 

 


