
Uchwały podjęte na XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 

w dniu 25 lutego 2016 roku 

 

1. Uchwała Nr XXI/6/2016 w sprawie nadania nazwy LIŚCIASTA ulicy położonej we wsi 

MOSTY na terenie gminy Kosakowo. 

 

2. Uchwała Nr XXI/7/2016 w sprawie nadania nazwy JÓZEFA KRAUSE ulicy położonej 

we wsi PIERWOSZYNO na terenie gminy Kosakowo. 

 

3. Uchwała Nr XXI/8/2016 w sprawie nadania nazwy JANA KOSZAŁKI ulicy położonej 

we wsi PIERWOSZYNO na terenie gminy Kosakowo. 

 

4. Uchwała Nr XXI/9/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo nr II/16/94 

z dnia 18 lutego 1994 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom oraz wprowadzenia 

numeracji we wsi Mosty. 

 

5. Uchwała Nr XXI/10/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo 

nr XI/81/97 z dnia 6 listopada 1997 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom 

oraz wprowadzenia numeracji we wsi Pierwoszyno. 

 

6. Uchwała Nr XXI/11/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości - działki nr 137/3 obręb Mechelinki Gmina Kosakowo. 

 

7. Uchwała Nr XXI/12/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej 

w  miejscowości Dębogórze gmina Kosakowo – działki nr 81/2, 81/4 i 81/7. 

 

8. Uchwała Nr XXI/13/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej 

w  miejscowości Rewa gmina Kosakowo – działki nr 147/59 i 147/64. 

 

9. Uchwała Nr XXI/14/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej 

w  miejscowości Rewa gmina Kosakowo– działka nr 147/60. 

 

10. Uchwała Nr XXI/15/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Kosakowo na lata 2016 – 2020. 

 

11. Uchwała Nr XXI/16/2016 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2016 

roku. 

 

12. Uchwała Nr XXI/17/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, 

w których 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. 

 


