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UCHWAŁY Z LXI ZWYCZAJNEJ  

SESJI RADY GMINY KOSAKOWO 

W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU 

 
 

1. Uchwała Nr LXI/445/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu                           

przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach, w rejonie mola i przystani rybackiej; 

 

2. Uchwała Nr LXI/446/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: 

przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie: „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”; 

 
3. Uchwała Nr LXI/447/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: 

wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki gminy 

Kosakowo działającej pod firmą Kosakowo Sport  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                          

w organizacji z siedzibą w Pogórzu, Gmina Kosakowo; 

 

4. Uchwała Nr LXI/448/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: 

powierzenia spółce „Kosakowo Sport Sp. z o.o.” w organizacji zadań własnych gminy Kosakowo; 

 

5. Uchwała Nr LXI/449/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na rzecz spółki komunalnej 

„Kosakowo Sport” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji; 

 
6. Uchwała Nr LXI/450/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na rzecz spółki komunalnej 

„Kosakowo Sport” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 

 

7. Uchwała Nr LXI/451/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 oku w sprawie: 
wyrażenia opinii dotyczącej określenia granicy przystani morskiej „Pogórze”; 

 

8. Uchwała Nr LXI/452/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: 
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Pogórze; 
 

9. Uchwała Nr LXI/453/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku 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 zadań w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez 
Gminę Kosakowo; 

 

10. Uchwała Nr LXI/454/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku 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 zadań w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez 

Gminę Kosakowo; 
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11. Uchwała Nr LXI/455/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku 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 zadań w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez 

Gminę Kosakowo; 

 

12. Uchwała Nr LXI/456/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: 
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju dla radnych Rady 
Gminy Kosakowo; 

 

13. Uchwała Nr LXI/457/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 

14. Uchwała Nr LXI/458/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: 

zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2021; 

 

15. Uchwała Nr LXI/459/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021-

2034; 

 

16. Uchwała Nr LXI/460/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo. 

 
 


