
 

Uchwały podjęte podczas  

LXXXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo  

w dniu 1 grudnia 2022 roku 

 

 

1. Uchwała Nr LXXXII/595/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie:     

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 

Pomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości; 

2. Uchwała Nr LXXXII/596/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie:               

zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Kosakowo: sołectw Kazimierz, Dębogórze, Mosty                                               

i Dębogórze- Wybudowanie; 

3. Uchwała Nr LXXXII/597/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie:                            

zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr IX/69/93 z dnia 12 sierpnia 1993 roku w sprawie: nadania 

nazw ulicom oraz wprowadzenia numeracji we wsi Dębogórze; 

4. Uchwała Nr LXXXII/598/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie:     

ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia rodzicom zwrotu kosztów 

dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych; 

5. Uchwała Nr LXXXII/599/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 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 2023; 

6. Uchwała Nr LXXXII/600/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie:     

ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych                   

na terenie kraju; 

7. Uchwała Nr LXXXII/601/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie:     

ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju dla radnych Rady Gminy 

Kosakowo; 

8. Uchwała Nr LXXXII/602/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie:      

zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022; 

9. Uchwała Nr LXXXII/603/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie:                   

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

10. Uchwała Nr LXXXII/604/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 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”; 

 

11. Uchwała Nr LXXXII/605/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie:     

wyrażenia zgody na zdalny i hybrydowy tryb obradowania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii COVID – 19. 

 


