
Uchwały podjęte na XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 

w dniu 23 marca 2017 roku 

1. Uchwała Nr XXXVIII/24/2017 w sprawie nadania nazwy SASANKOWA ulicy położonej 

we wsi KOSAKOWO na terenie gminy Kosakowo. 

 

2. Uchwała Nr XXXVIII/25/2017 w sprawie zaliczenia kolejnych dróg do kategorii dróg 

gminnych. 

 

3. Uchwała Nr XXXVIII/26/2017 w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kosakowo. 

 

4. Uchwała Nr XXXVIII/27/2017 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. 

 

5. Uchwała Nr XXXVIII/28/2017 w sprawie zmian w Statucie Gminy Kosakowo. 

 

6. Uchwała Nr XXXVIII/29/2017 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 zadania w ciągu dróg powiatowych 

przebiegających przez Gminę Kosakowo. 

 

7. Uchwała Nr XXXVIII/30/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/74/2011 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa gm.Kosakowo 

w zakresie działki nr 56/8 przy ul.Morskiej. 

 

8. Uchwała Nr XXXVIII/31/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/106/2011 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Pogórze gm.Kosakowo w rejonie ulic Kościuszki i Wiejskiej. 



9. Uchwała Nr XXXVIII/32/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/21/2008 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy północnej 

Aglomeracji Trójmiejskiej na terenie gminy Kosakowo. 

 

10. Uchwała Nr XXXVIII/33/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 1030 w Mostach gmina Kosakowo, przy ul. Wałowej. 

 

11. Uchwała Nr XXXVIII/34/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części działki nr 641 położonej w Dębogórzu gmina Kosakowo 

przy ul. Rumskiej. 

 

12. Uchwała Nr XXXVIII/35/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia  

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023. 

 

13. Uchwała Nr XXXVIII/36/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kosakowo na rok 

2017. 

14. Uchwała Nr XXXVIII/37/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kosakowo do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły. 

 

15. Uchwała Nr XXXVIII/38/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

 


