
Uchwały podjęte na XLVI Zwyczajnej Sesji rady Gminy Kosakowo w dniu 29 
sierpnia 2013 roku 

 
1. Uchwała nr XLVI/57/2013 w sprawie nadania nazwy JANUSZA 

KORCZAKA ulicy poło żonej we wsi POGÓRZE  na terenie gminy 
Kosakowo. 

2. Uchwała nr XLVI/58/2013 w sprawie nadania nazwy LEŚNA POLANA 
ulicy położonej we wsi DĘBOGÓRZE     na terenie gminy Kosakowo. 

3. Uchwała nr XLVI/59/2013 w sprawie nadania nazwy KS. JANA 
TWARDOWSKIEGO ulicy poło żonej we wsi POGÓRZE  na terenie 
gminy Kosakowo. 

4. Uchwała nr XLVI/60/2013 w sprawie nadania nazwy FELIKSA DORSZA 
ulicy położonej we wsi POGÓRZE   na terenie gminy Kosakowo. 

5. Uchwała nr XLVI/61/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze gmina 
Kosakowo w rejonie ulic: Majakowskiego, Broniewskiego, Henryka 
Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Słowackiego  

6. Uchwała nr XLVI/62/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych 
przy ul. Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo –  
pomiędzy ulicami Długą i Piaskową. 

7. Uchwała nr XLVI/63/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonej w  miejscowości Dębogórze gmina Kosakowo – 
działki nr 80/2 i 80/4. 

8. Uchwała nr XLVI/64/2013 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  Kosakowoiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr 
LXVII/70/2010 z dnia 12 si  

9. Uchwała nr XLVI/65/2013 w sprawie zm erpnia 2010 r. w sprawie 
przyj ęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Kosakowo na lata 2010-2015 

10. Uchwała nr XLVI/66/2013 w sprawie Programu Wspierania Rodziny 
Gminy Kosakowo na lata 2013-2015 

11. Uchwała nr XLVI/67/2013 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników 
procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy  z dnia 21 czerwca 
2001 r. o  dodatkach mieszkaniowych.   

12. Uchwała nr XLVI/68/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyj ęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo. 

13. Uchwała nr XLVI/69/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.  
 


