
Uchwały podjęte na XXIV Zwyczajnej Sesji rady gminy Kosakowo 
 w dniu 31 maja  2012 roku. 

 
1. Uchwała nr XXIV/37/2012 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr 

IX/55/94 z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie nadania nazw istniejącym i nowym 
ulicom oraz wprowadzenia numeracji we wsi Pogórze. 

2. Uchwała nr XXIV/38/2012 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr 
XX/37/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku  w sprawie nadania nazw ulicom położonym 
w obrębie geodezyjnym Pogórze na terenie Gminy Kosakowo. 

3. Uchwała nr XXIV/39/2012 w sprawie nadania nazwy ROMUALDA TRAUGUTTA 
ulicy położonej we wsi POGÓRZE    na  terenie  gminy   Kosakowo. 

4. Uchwała nr XXIV/40/2012 w sprawie nadania nazwy WIOSENNA ulicy położonej 
we wsi DĘBOGÓRZE na  terenie  gminy   Kosakowo. 

5. Uchwała nr XXIV/41/2012 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr 
XI/59/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku              w sprawie nadania nazwy ADAMA 
ASNYKA ulicy położonej we wsi POGÓRZE na terenie gminy Kosakowo  . 

6. Uchwała nr XXIV/42/2012 w sprawie zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości 
Mechelinki  . 

7. Uchwała nr XXIV/43/2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu na terenie Gminy Kosakowo. 

8. Uchwała nr XXIV/44/2012 w sprawie rozpatrzenia wezwania Mieszkańców ul. 
Baczyńskiego w Pogórzu Gmina Kosakowo do usunięcia naruszenia prawa w 
zakresie zmiany uchwały Rady  Gminy Kosakowo Nr XI/56/07 z dnia 19 lipca 
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Pogórze  gm. Kosakowo. 

9. Uchwała nr XXIV/46/2012 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu terenowego samochodu osobowego oznakowanego dla 
Komisariatu Policji w Kosakowie . 

10. Uchwała nr XXIV/47/2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo 
do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z 
przeznaczeniem na wspólną realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 
1517G Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze – 
Kosakowo”. 

11. Uchwała nr XXIV/48/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo. 

12. Uchwała nr XXIV/49/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012. 
 


