
Uchwały podjęte na VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 

w dniu 27 lutego 2015 roku 

 

1. Uchwała Nr VII/23/2015 w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego    nieruchomości nr 997 i 996/2 

w Mostach gm. Kosakowo. 

2. Uchwała Nr VII/24/2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy 

Kosakowo Nr XLIII/74/2009 z dnia 28 października 2009r., obejmującej 

działki nr 1244/51 i 1244/23 w Mostach gmina Kosakowo, 

przy ul. Cedrowej. 

3. Uchwała Nr VII/25/2015 w sprawie nadania nazwy NIEZAPOMINAJKI 

ulicy położonej we wsi KOSAKOWO na terenie gminy Kosakowo. 

4. Uchwała Nr VII/26/2015 w sprawie nadania nazw CYNAMONOWA 

i MIODOWA ulicom poło żonym we wsi KOSAKOWO na terenie gminy 

Kosakowo. 

5. Uchwała Nr VII/27/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości położonej w  miejscowości Rewa gmina Kosakowo – 

działka nr 56/11 i 56/13. 

6. Uchwała Nr VII/28/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości położonej w  miejscowości Rewa gmina Kosakowo – 

działka nr 56/10. 

7. Uchwała Nr VII/29/2015 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 

Kosakowo Nr XXXV/101/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie 

ustalenia wysokości stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy 

Kosakowo. 

8. Uchwała Nr VII/30/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty. 

9. Uchwała Nr VII/31/2015 w sprawie ustalenia kryteriów,  określenia 

wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym oraz rodzajów 



dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium 

w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie 

Kosakowo 

10.  Uchwała Nr VII/32/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2014 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej 

Komisji Rady Gminy Kosakowo do spraw Oświaty, Kultury, Turystyki, 

Rekreacji i Sportu. 

11.  Uchwała Nr VII/33/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2014 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej 

Komisji Rady Gminy Kosakowo do spraw Oświaty, Kultury, Turystyki, 

Rekreacji i Sportu. 

12. Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyj ęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.  

13. Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Kosakowo 

na rok 2015.  

14. Uchwała Nr VII/36/2015 w sprawie przystąpienia wspólnie z Powiatem 

Puckim i gminami powiatu puckiego do prac nad Strategią Rozwoju 

Ziemi Puckiej na lata 2016- 2025. 

15. Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie zmiany  Uchwały Nr XIX/32/2004 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia 

obwodów  publicznych  gimnazjów , szkół podstawowych i oddziałów 

przedszkolnych w gminie Kosakowo. 

 


