
 

Uchwały podjęte podczas  

LXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo  

w dniu 11 sierpnia 2022 roku 

 

 

 

1. Uchwała Nr LXXV/552/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie: 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Gdyni. 

2. Uchwała Nr LXXV/553/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 11 sierpnia 2022 roku                                

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kosakowo numer LXXIV/547/2022 z dnia 5 lipiec 2022 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo numer LXV/496/2002 z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

„PEKO” Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kosakowie i objęcie nowo utworzonych 

udziałów przez wspólnika Gminę Kosakowo. 

3. Uchwała Nr LXXV/554/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie: 

upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania aneksu do 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. 

4. Uchwała Nr LXXV/555/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie: 

upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania aneksu do 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. 

5. Uchwała Nr LXXV/556/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie: 

upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania aneksu do 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. 

6. Uchwała Nr LXXV/557/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie:      

zmiany budżetu Gminy Kosakowo na rok 2022. 

7. Uchwała Nr LXXV/558/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie:      

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-2034. 

 

 


