
 

Uchwały podjęte podczas  

LXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo  

w dniu 6 października 2022 roku 

 

 

 

1. Uchwała Nr LXXIX/571/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 października 2022 roku w sprawie:      

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 48/5 obręb Dębogórze, gmina Kosakowo; 

2. Uchwała Nr LXXIX/572/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 października 2022 roku 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; 

3. Uchwała Nr LXXIX/573/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 października 2022 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; 

4. Uchwała Nr LXXIX/574/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 października 2022 roku w sprawie:      

wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości zamieszkałych;  

5. Uchwała Nr LXXIX/575/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 października 2022 roku w sprawie:      

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalistów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych                             

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosakowo; 

6. Uchwała Nr LXXIX/576/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 października 2022 roku w sprawie:      

zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022; 

7. Uchwała Nr LXXIX/577/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 października 2022 roku w sprawie:      

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo                                          

na lata 2022-2034; 

8. Uchwała Nr LXXIX/577/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 października 2022 roku w sprawie:      

rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023; 

9. Uchwała Nr LXXIX/577/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 października 2022 roku w sprawie:      

rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023. 

 


