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2430
UCHWAŁA Nr XX/37/04
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym w obrębie
geodezyjnym Pogórze na terenie Gminy Kosakowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
1. Ulicom położonym w obrębie geodezyjnym Pogórze
nadaje się nazwy:
— LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO – działki oznaczone w ewidencji gruntów: 105/11, 108/8 i 108/13
— GABRIELI ZAPOLSKIEJ – działka oznaczona w
ewidencji gruntów: 114/182
2. Ulice wykazane w punkcie 1 niniejszego § zaznaczone zostały na załączniku graficznym nr 1* do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kosakowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

2431
UCHWAŁA Nr XX/41/04
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania
* Załącznika Nr 1 nie publikuje się

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami w
związku z art. 13 b ust. 3 ustawy z 2000 roku drogach publicznych Dz.U. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami)
§1
Ustala się strefę płatnego parkowania na działce
nr 44 położonej przy ul. Koralowej w miejscowości Rewa,
w miejscowości Mechelinki na działce nr 102/10 przy
ul. Nadmorskiej
§2
Ustala się opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego osobowego:
1. za pierwszą godzinę parkowania 3 zł.
2. każda następna godzina 0,60 zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

2432
UCHWAŁA Nr V/165/04
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o
udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kościerzyna podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania Gminy oraz jej rozliczania i kontroli
Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
18 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U.z
2003 r nr 15, poz. 148 z późn. zm., ost.zm. z 2003 r.
Dz.U.Nr 189, poz. 1851), z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z

