
 

Uchwały podjęte podczas  

LXXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo  

w dniu 9 listopada 2022 roku 

 

 

 

1. Uchwała Nr LXXXI/584/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie:  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: 

Pogórze i Pierwoszyno Gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Zielonej; 

2. Uchwała Nr LXXXI/585/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie:  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum administracyjno – 

usługowego w Kosakowie; 

3. Uchwała Nr LXXXI/586/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach                   

w rejonie mola i przystani rybackiej; 

4. Uchwała Nr LXXXI/587/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie: 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze w gminie 

Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego – etap II;  

5. Uchwała Nr LXXXI/588/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie:           

zmiany uchwały o regulaminie wynagradzania nauczycieli, dyrektorów szkół zatrudnionych                                           

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kosakowo; 

6. Uchwała Nr LXXXI/589/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie: 

wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych; 

7. Uchwała Nr LXXXI/590/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie:      

zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022; 

8. Uchwała Nr LXXXI/591/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie:      

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo                                          

na lata 2022-2034; 

9. Uchwała Nr LXXXI/592/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na Sołtysa wsi Suchy Dwór; 

 

10. Uchwała Nr LXXXI/593/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie:      

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia; 

11. Uchwała Nr LXXXI/594/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie:     

przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Kosakowo na lata 2022-2036. 


