
 
Uchwały podjęte na XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 

 
1. Uchwała nr XVII/100/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kosakowo. 
2. Uchwała nr XVII/101/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Pogórze, w zakresie działek nr1070, 1071, 1072, 1073 przy 
ul. Czarnieckiego. 

3. Uchwała Nr XVII/102/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
„Dębogórze” w gminie Kosakowo. 

4. Uchwała Nr XVII/103/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Dębogórze w Gminie Kosakowo- fragment ulicy Jagodowej. 

5. Uchwała nr XVII/104/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach gm. Kosakowo. 

6. Uchwała Nr XVII/105/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogrodu Działkowego imienia 
Obrońców Kępy Oksywskiej w obrębie Pogórze gm.Kosakowo. 

7. Uchwała Nr XVII/106/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pogórze gm.Kosakowo w 
rejonie ulic Kościuszki i Wiejskiej.  

8. Uchwała Nr XVII/107/2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr 
LXIII/32/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom 
powstałym w Gminie Kosakowo. 

9. Uchwała nr XVII/108/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
położonej w miejscowości Pogórze Gmina Kosakowo. 

10. Uchwała Nr XVII/109/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Kosakowo. 

11. Uchwała Nr XVII/110/2011 w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest 
opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz 
zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

12. Uchwała Nr XVII/111/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów 
dzierżawnych na terenie gminy Kosakowo. 

13. Uchwała Nr XVII/112/2011 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie 
miejscowości Rewa i Mechelinki w Gminie Kosakowo oraz wysokości stawek opłat 
za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. 

14. Uchwała Nr XVII/113/2011 w sprawie opłaty adiacenckiej. 
15. Uchwała Nr XVII/114/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od 

nieruchomości na 2012 r. 
16. Uchwała Nr XVII/115/2011 w sprawie obniżenia  ceny  skupu  żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na 2012 r.                                
17. Uchwała Nr XVII/116/2011 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. 
18. Uchwała Nr XVII/117/2011 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie 

podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny. 
19. Uchwała Nr XVII/118/2011 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie 

podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny. 
20. Uchwała Nr XVII/119/2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 
21. Uchwała Nr XVII/120/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011. 

22. Uchwała Nr XVII/121/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo 

23. Uchwała Nr XVII/122/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/99/2011 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 27 października 2011 roku sprawie: ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kosakowo 
za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym oraz uchwały Nr 
XIV/88/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 września 2011 roku. 

24. Uchwała Nr XVII/123/2011 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kosakowo za udział w 
działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym. 

 

 


