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UCHWAŁY Z LXII ZWYCZAJNEJ  

SESJI RADY GMINY KOSAKOWO 

W DNIU 25 LISTOPADA 2021 ROKU 

 
 

1. Uchwała Nr LXII/461/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: 

przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi                          

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022; 

 

2. Uchwała Nr LXII/462/2021 Rady Gminy Kosakowo  z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: 

zaliczenia kolejnych dróg do kategorii dróg gminnych; 

 

3. Uchwała Nr LXII/463/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie:  

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kosakowo w drodze 

umowy nieruchomości położonych w obrębie Kazimierz, Mosty i Pogórze gmina Kosakowo; 

 

4. Uchwała Nr LXII/464/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: 

zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XII/75/95 z 02 października  1995 roku w sprawie: nadania 

nazw nowym ulicom oraz wprowadzenia numeracji we wsi Mechelinki; 

 

5. Uchwała Nr LXII/465/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: 

zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo nr XL/256/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie 

nadania nazwy ZATOKOWA ulicy położonej we wsi MECHELINKI na terenie gminy Kosakowo; 

 

6. Uchwała Nr LXII/466/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo; 

 

7. Uchwała Nr LXII/467/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 oku w sprawie: 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych              

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną                          

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 

8. Uchwała Nr LXII/468/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; 

 

9. Uchwała Nr LXII/469/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej                                                      

przez właściciela nieruchomości zamieszkałych; 
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10. Uchwała Nr LXII/470/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: 

przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na " dofinansowanie 

kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie 

Gminy Kosakowo”; 

 

11. Uchwała Nr LXII/471/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: 

powierzenia Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PEKO" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kosakowie zadań własnych gminy Kosakowo; 

 

12. Uchwała Nr LXII/472/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: 

zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2021; 

 

 

13. Uchwała Nr LXII/473/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: 

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

2034; 

 

14. Uchwała Nr LXII/474/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo. 

 

 


