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Szanowni Mieszkańcy 

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Mosina w roku 2018. 

To pierwszy tego typu dokument sporządzony wg wymogów znowelizowanej 
ustawy o samorządzie gminnym oraz podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr 
VII/47/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych 
wymogów raportu o stanie gminy. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje 
przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta 
i budżetu obywatelskiego za rok 2018. Jednakże dla pełniejszego zrozumienia 
procesów i trendów, jakie zachodzą w Gminie Mosina szereg zagadnień zostało 
pokazanych w perspektywie 5-letniej. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy 
Mosina do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, 
a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

Każdego roku będą przedstawiane kolejne raporty, które będą kumulowały 
wiedzę wcześniej zgromadzoną, jak również będą jeszcze bardziej 
uszczegóławiały zakres informacji przekazywanych zgodnie z oczekiwaniami, 
które będą artykułowane w czasie dyskusji nad niniejszym dokumentem. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. 

Z poważaniem 
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I.FUNKCJONOWANIE GMINY 

LUDNOŚĆ 
 

Gmina Mosina według prowadzonej ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2018 r. 
wykazywała 32 125 osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy. Od 2014 roku liczba osób 
zameldowanych wg prowadzonych rejestrów wzrosła o 7,4 %. 

 

 
 

Liczbę urodzeń oraz zgonów zarejestrowanych podano na podstawie wydanych aktów 
stanu cywilnego przez Urząd Miejski w Mosinie. Liczby podawane na podstawie wydanych 
aktów stanu cywilnego mogą różnić się od danych liczbowych podawanych na podstawie ilości 
osób znajdujących się w rejestrze mieszkańców tj. osób zameldowanych na pobyt stały 
i czasowy. 

Liczba urodzeń w latach 2014-2018 utrzymywała się na stabilnym poziomie powyżej 
400 dzieci na rok, a liczba zgonów również nie przekroczyła we wszystkich latach poziomu 
275 osób. Natomiast współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń 
żywych do liczby zgonów wyniósł w 2017 r. 2,05 i jest znacznie większy od średniej dla 
województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego 
kraju. 

Przyrost naturalny to różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. 
W okresie lat 2014-2018 wystąpił dodatni przyrost naturalny. 

Współczynnik przyrostu naturalnego obliczamy według wzoru: liczba urodzin minus 
liczba zgonów dzielona przez liczbę mieszkańców miejsca, dla którego robimy obliczenia 
i mnożymy razy 1000‰ uzyskując wynik w promilach. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 
Przyrost 
naturalny 

(w liczbach 
bezwzględnych) 

235 207 216 230 146 

Współczynnik 
przyrostu 

naturalnego  
(w promilach) 

7,9 ‰  6,8 ‰  7,0 ‰ 7,3 ‰ 4,5 ‰ 

 

W celu pełnego zobrazowania zmiany liczby ludności w Gminie Mosina w poszczególnych 
latach przedstawiamy przyrost rzeczywisty. Obliczenie zostało dokonane jako suma przyrostu 
naturalnego i salda migracji wewnętrznej (tj. uwzględniającej zameldowania lub zgłoszenia 
pobytu stałego i wymeldowania z uwzględnieniem wymeldowań na postawie decyzji 
administracyjnych).  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Saldo 
migracji 
wewnętrznej 

+ 549 + 459 + 544 + 551 + 679 

Przyrost 
rzeczywisty 784 666 760 781 825 

 

 

 

 

Wartość wskaźnika przyrostu rzeczywistego jest w/w latach dodatni i wynosił: w 2014 r. – 784 
osoby, w 2015 r. – 666 osób, w 2016 r. – 760 osób, w 2017 r. – 781 osób, w 2018 r. – 825 osób. 
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LICZBA ZAWARTYCH MALŻEŃSTW 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba zawartych małżeństw:  128 127 139 123 114 

konkordatowych 74 72 84 73 63 
zawartych w Urzędzie Stanu 
Cywilnego (cywilne) 47 49 47 46 45 

zagraniczne akty małżeństw 
transkrybowane do polskich 
ksiąg 

7 6 8 4 4 

Ilość rozwodów 49 41 42 41 41 

 

Na ruch naturalny ludności oprócz urodzeń i zgonów ma wpływ również liczba 
zawartych małżeństw. Najwięcej małżeństw zawarto w 2016 r., a najmniej w 2018 r. 
Od dłuższego czasu utrzymuje się stały liczba małżeństw zawieranych w Urzędzie Stanu 
Cywilnego również to zjawisko występuję w Mosinie. Należy zaznaczyć, iż utrzymuje się 
również stała liczba rozwodów i nie przekracza w prezentowanym okresie poziomu 50 par 
rocznie. 

Struktura ludności Gminy Mosina przedstawiała się na koniec 2018 r. następująco: 
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Wykaz ilościowy mieszkańców Miasta i Gminy Mosina wg 
miejscowości 

 w latach 2014 – 2018  

MIEJSCOWOŚĆ 

MIESZKAŃCY ZAMELDOWANI NA POBYT STAŁY i CZASOWY NA DZIEŃ: 

31.12.2014 
 

31.12.2015 
 

31.12.2016 
 

31.12.2017 
 

31.12.2018 
 

STAŁY CZASO-
WY STAŁY CZASO-

WY STAŁY CZASO-
WY STAŁY CZASO-

WY STAŁY CZASO-
WY 

RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM 

MOSINA 
12903 124 13022 134 13169 154 13315 169 13523 198 

13 027 13 156 13 323 13 484 13 721 

BABKI 
425 7 422 3 419 1 422 1 423 1 

432 425 420 423 424 

BARANOWO 
34 - 34 - 35 - 39 - 50 - 

34 34 35 39 50 

BARANÓWKO 
83 - 83 - 82 - 85 - 86 - 

83 83 82 85 86 

BOGULIN 
2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

2 2 2 2 2 

BOLESŁAWIEC 
94 26 96 29 103 25 101 40 101 44 

120 125 128 141 145 

BORKOWICE 
225 4 240 5 256 6 259 6 267 4 

229 245 262 265 271 

CZAPURY 
2039 55 2258 39 2452 34 2604 35 2791 40 

2094 2297 2486 2639 2831 

DASZEWICE 
1695 23 1743 18 1762 18 1794 12 1834 9 

1718 1761 1780 1806 1843 

DRUŻYNA 
492 3 507 14 511 17 524 7 546 5 

495 521 528 531 551 

DYMACZEWO 
NOWE 

295 7 303 9 313 16 329 16 334 16 
302 312 329 345 350 

DYMACZEWO 
STARE 

354 4 364 2 382 1 395 6 405 9 
358 366 383 401 414 

GŁUSZYNA LEŚNA 
45 - 46 - 41 - 39 - 41 - 

45 46 41 39 41 

JEZIORY 
31 5 27 - 27 - 35 - 32 - 

36 27 27 35 32 

KONSTANTYNOWO 
22 - 24 - 26 - 30 - 30 - 

22 24 26 30 30 
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KRAJKOWO 
151 - 152 - 157 - 155 1 158 2 

151 152 157 156 160 

KROSINKO 
835 13 836 12 850 10 870 11 914 21 

848 848 860 881 935 

KROSNO 
2531 40 2598 35 2638 37 2722 42 2736 53 

2571 2633 2675 2764 2789 

KUBALIN 
13  14  15  15  15  

13 14 15 15 15 

LUDWIKOWO 
45 7 44 4 40 4 41 4 42 4 

52 48 44 45 46 

MIECZEWO 
545 8 555 8 557 10 559 6 570 8 

553 563 567 565 578 

NOWINKI 
192 5 198 4 205 2 204 2 211 1 

197 202 207 206 212 

PECNA 
1900 22 1911 23 1908 14 1913 10 1918 9 

1922 1934 1922 1923 1927 

RADZEWICE 
386 8 390 6 407 4 406 1 399 4 

394 396 411 407 403 

ROGALIN 
760 23 736 21 744 20 747 20 743 22 

783 757 764 767 765 

ROGALINEK 
1587 19 1571 14 1572 19 1595 17 1589 19 

1606 1585 1591 1612 1608 

SASINOWO 
164 - 159 - 163  165 - 167 4 

164 159 163 165 171 

SOWINIEC 
110 1 111 - 112  108 - 105 - 

111 111 112 108 105 

SOWINKI 
118 - 117 - 119 2 130 1 136 3 

118 117 121 131 139 

ŚWIĄTNIKI 
304 1 309 3 312 2 311 2 326 2 

305 312 314 313 328 

WIÓREK 
789 6 785 8 792 7 804 8 809 7 

795 793 799 812 816 

ŻABINKO 
320 7 322 4 322 6 327 6 330 7 

327 326 328 333 337 
SUMA 29 907 30 374 30 902 31 468 32 125 
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GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W GMINIE MOSINA  
NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU 

 

 
 

Największa gęstość zaludnienia występuje oczywiście w Mosinie i wynosi 1026 
osób/1 km². Kolejnymi obrębami z wysoką gęstością zaludnienia są: Czapury 958 osób/1 km², 
Krosno 452 osób/1 km² oraz Rogalinek 329 osób/1 km². Najmniejsza gęstość zaludnienia 
występuje w Jeziorach, Sowincu i Krajkowie. 

Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. 
Dla mężczyzn przyjęto wiek 19 - 65 lata, dla kobiet wiek 19 - 60 lat. 

Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku 
przedprodukcyjnym, tj. 0 - 18 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat 
i więcej, kobiety – 60 lat i więcej. 
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Jak wskazują przedstawione powyżej wykresy liczba ludności w wieku produkcyjnym 
w Gminie Mosina na koniec 2018 roku wynosi 10 052 mężczyzna oraz 9 411 kobiet. Suma tych 
dwóch wielkości daje liczbę 19 463 osób. Oznacza to, iż 60 % ludności zamieszkującej Gminę 
Mosina jest w wieku produkcyjnym. 

  

SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE STRATEGII ROZWOJU 
GMINY 

Strategia Rozwoju Gminy Mosina 2020+ została przyjęta Uchwałą Nr LV/383/14 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2014 roku.  
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Zostały w niej określone cele, które dla organów Gminy, w tym Burmistrza Gminy Mosina są 
wyznacznikiem kierunków jej rozwoju oraz formułowaniu do bieżącej realizacji takich zadań, 
by po dłuższym okresie czasu móc w sposób pozytywny ocenić wykonanie celów 
horyzontalnych i celu głównego. 

Rok 2018 był rokiem zakończenia kadencji zarówno poprzedniego Burmistrza Gminy 
Mosina jak i Rady Miejskiej w Mosinie. Pomimo zaplanowania wielu zadań inwestycyjnych, 
niektórych, a w szczególności tych największych tz. północno-zachodniej obwodnicy - 
Czerwonki, które w istotny sposób wpływałyby na poprawę sytuacji w zakresie komunikacji 
wewnętrznej jak i zewnętrznej Gminy Mosina nie udało się zrealizować. 

Konsekwentnie realizowany był cel poprawy warunków bytowych prowadzenia edukacji 
naszych najmłodszych mieszkańców, zwłaszcza w aspekcie poprawy stanu infrastruktury szkół 
i jej powiększaniu. Należy podkreślić, iż cały czas następowała poprawa poziomu wyposażenia 
pod względem technicznym placówek oświatowych.  

Wysiłki zarówno organizacyjne jak i finansowe w celu rozbudowy lokalnego transportu 
zbiorowego, choć w istotny sposób nie wpłynęły na zmniejszenie ilości samochodów 
osobowych poruszających się na naszych drogach to, w wyraźny sposób wpłynęły na poprawę 
warunków życia tych grup społecznych, które na co dzień nie mogą korzystać z innego środka 
transportu z uwagi na wiek (poniżej lat 18) lub stan zdrowia (osoby starsze).  

Niewątpliwie w 2018 roku udało się zachęcić naszych mieszkańców do spełnienia potrzeb 
wyższego rzędu. Nastąpiło to poprzez kilka różnych działań z zakresu upowszechniania sportu 
i rekreacji oraz ilości wydarzeń kulturalnych, w tym historycznych i sportowych. Oddanie do 
użytkowania hali sportowej umożliwi aktywny wypoczynek i uprawianie różnych dyscyplin 
sportowych wszystkim grupom wiekowym naszych mieszkańców przez cały rok 
kalendarzowy. Ponadto organizacja obchodów 100-lecia Niepodległości Polski oraz obchodów 
170 Rocznicy Proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej przybliżyła wydarzenia historyczne 
naszej małej Ojczyzny, jak i całego kraju. 

Poprawa warunków życia naszych mieszkańców to również świadczenie usług publicznych na 
najwyższym poziomie. Jak wykazał również czas poświęcony na przygotowanie Raportu o 
stanie Gminy Mosina bez konsekwentnego i wymagającego większego zaangażowania 
środków finansowych jak i zasobów ludzkich, działania w celu zwiększenia stopnia 
informatyzacji i dygitalizacji informacji, poprawa terminowości i jakości świadczonych usług 
nie będzie możliwa. Pierwszy krok został wykonany poprzez wdrożenie informatycznego 
systemu zarządzania Gminą.  

Zgodnie z założeniami przyjętej w 2014 r. Strategii Rozwoju Gminy Mosina 2020+ 
zapisanym celem głównym było dążenie by Gmina Mosina stała się istotnym partnerem 
Aglomeracji Poznańskiej. Dziś w momencie zaprezentowania wszystkich podstawowych 
obszarów funkcjonowania Gminy można stwierdzić, ż nie wszystkie cele operacyjne zostały 
zrealizowane. Jednakże właśnie to podsumowanie stwarza możliwości do podjęcia działań 
korygujących, które będą kluczowymi wyznacznikami dla samorządu do dalszej pracy nad 
zaspokajania potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. 

Obecna Strategia Rozwoju Gminy Mosina obowiązuje do 2020 roku. W bieżącym roku 
rozpoczniemy prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy na lata 2021-28, w której zostaną 
zdiagnozowane współczesne uwarunkowania i wytyczone odpowiadające im cele.  
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BUDŻET 
Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych budżet Gminy Mosina jest to 

roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki 
samorządowej. Ma formę aktu normatywnego, tj. uchwały, która jest corocznie podejmowana 
przez Radę Miejską w Mosinie na dany rok kalendarzowy.  

Realizacja zadań własnych, zleconych czy wykonywanych na podstawie porozumień i umów 
do których została powołana każda jednostka samorządu terytorialnego jest możliwe dzięki 
zapewnieniu m.in. w ustawie zasadniczej – Konstytucji, samodzielności działania i jej ochrony. 
Ponadto posiadanie własnych zasobów, w tym finansowych ma zapewnić ciągłość działalności, 
stabilizację i określony standard świadczonych usług przez samorząd gminny. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu przygotowywane corocznie jest szczegółową analizą 
wskazującą rodzaje i wysokość poszczególnych dochodów i wydatków wykonanych w danym 
roku budżetowym.  

Jednakże miarami najbardziej obiektywnymi i umożliwiającymi dokonanie analizy 
porównawczej są wskaźniki. Analiza wskaźnikowa umożliwia dokonanie oceny sytuacji 
finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego. Wskazanie jednego wskaźnika lub jednej 
grupy wskaźników umożliwiających dokonanie oceny sytuacji finansowej jest oczywiście 
niemożliwe. Zawsze kondycję finansową ocenia się również przez pryzmat czynników 
niefinansowych ale w tym miejscu przedstawimy najważniejsze wskaźniki i dokonamy ich 
interpretacji. 

Aby móc samodzielnie zweryfikować poprawność dokonanej analizy i oceny stopnia zdolności 
wywiązywania się Gminy Mosina z zaciągniętych zobowiązań finansowych, prezentujemy 
podstawowe informacje wyjaśniające znaczenie użytych pojęć.  

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody 
bieżące i dochody majątkowe. Z kolei wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. 

Do dochodów majątkowych zalicza się: 
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje; 
• dochody ze sprzedaży majątku; 
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
 
Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody 
budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. 
 
Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: 
• inwestycje i zakupy inwestycyjne; 
• zakup i objęcie akcji; 
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 
 
Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki 
budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_normatywny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uchwa%C5%82a
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Zarządzanie finansami, a przede wszystkim wycinkiem środków pieniężnych sektora finansów 
publicznych, jakim jest budżet Gminy Mosina, reguluje wiele norm zawartych 
w obowiązujących przepisach prawnych jak i stosowanych zasad budżetowych. 

W toku realizacji budżetu każda jednostka samorządu terytorialnego przechodzi kilka etapów. 
Począwszy od jego planowania potem wykonania i na końcu kontroli. 

 

DANE O WYKONANIU BUDZETU GMINY W LATACH 2014-
2018 

Dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe z uwzględnieniem dochodów z tytułu 
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 

 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 
Dochody ogółem: 85 884 856,19 88 869 879,83 116 119 559,15 128 555 394,06 143 895 550,69 
bieżące 76 395 268,17 83 642 216,76 108 319 767,98 122 044 929,85 133 804 053,72 
w tym:           
udział w podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 23 921 736,00 26 984 526,00 30 482 443,00 32 455 861,00 39 140 042,00 
udział w podatku 
dochodowym od 
osób prawnych 320 713,24 717 253,93 696 806,79 649 639,99 816 117,63 
majątkowe 9 489 588,02 5 227 663,07 7 799 791,17 6 510 464,21 10 091 496,97 
            
            
Wydatki ogółem: 84 535 923,27 87 170 511,52 106 140 041,39 139 232 499,11 146 087 259,31 
bieżące 68 825 838,02 72 287 960,73 94 789 442,27 112 310 097,35 117 974 944,12 
majątkowe 15 710 085,25 14 882 550,79 11 350 599,12 26 922 401,76 28 112 315,19 
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Jak pokazują powyższe dane zarówno dochody jak i wydatki w latach 2014-2018 rosną. 
Skokowy wzrost zarówno dochodów jak i wydatków budżetu, w ostatnich trzech latach 
budżetowych, był spowodowany przede wszystkim realizacją przez samorząd gminny zadań 
związanych z wypłatą świadczenia Rodzina 500 plus.  

Przedstawiając podstawowe dane budżetowe nie można pominąć osiągniętego wyniku 
finansowego budżetu. Przepisy ustawy o finansach publicznych rozstrzygają w sposób 
jednoznaczny o ostatecznym wyniku budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. 
Dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi, ustalona dla 
okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych, ujemna różnica zaś 
jest deficytem sektora finansów publicznych. W odniesieniu do gminy wynikiem wykonania 
jej budżetu, czyli rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, jest 
różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. 

rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018
Dochody ogółem 85 884 856,19 88 869 879,83 116 119 559,15 128 555 394,06 143 895 550,69
Wydatki ogółem 84 535 923,27 87 170 511,52 106 140 041,39 139 232 499,11 146 087 259,31
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 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 
Wynik budżetu 1 348 932,92 1 699 368,31 9 979 517,76 -10 677 105,05 -2 191 708,62 

 

W latach 2014 -2016 wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową. W 2017 r. 
planowany deficyt budżetu stanowił kwotę 15.262.749,48 zł., ostatecznie na dzień 31 grudnia 
wyniósł 10.677.105,05 zł. 
W 2018 r. planowany deficyt budżetu stanowił kwotę 9.787.855,55 zł., a na dzień 31.12.2018r. 
deficyt budżetu wyniósł 2.191.708,62 zł i został pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji 
komunalnych. 
 

Dochody własne łącznie 53 630 043,52 55 161 714,80 62 138 067,74 67 252 529,71 78 428 619,25 

dochody z innych źródeł 32 254 812,67 33 708 165,03 53 981 491,41 61 302 864,35 65 466 931,44 

Dochody ogółem 85 884 856,19 88 869 879,83 116 119 559,15 128 555 394,06 143 895 550,69 
procentowy udział 
dochodów własnych do 
dochodów ogółem 62,44% 62,07% 53,51% 52,31% 54,50% 
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DOCHODY WŁASNE Z PODZIAŁEM NA ICH RODZAJE 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018
pozostałe dochody własne 2 661 151,86 2 475 069,72 2 656 081,44 441 690,84 3 578 150,23
opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 0,00 0,00 0,00 3 470 616,63 4 389 823,88

dochody z majątku gminy 6 484 285,27 3 462 442,81 4 904 098,24 5 739 201,55 4 941 879,09
wpływy z opłaty targowej 145 451,00 147 900,00 167 457,00 155 970,00 216 990,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 101 346,74 81 305,60 78 084,31 82 030,00 85 439,28
wpływy z opłaty skarbowej 73 480,26 85 307,21 96 928,30 94 043,90 102 666,00
podatek od spadków i darowizn 110 141,14 135 684,83 145 383,11 189 760,21 297 802,47
podatek od czynności

cywilnoprawnych 976 546,63 1 256 592,92 1 526 763,78 1 607 764,57 1 837 177,81

podatek dochodowy od osób
fizycznych opłacany w formie karty

podatkowej
83 344,31 59 337,71 73 452,34 78 270,50 63 440,13

podatek od środków transportowych 662 455,50 791 194,85 631 335,48 632 022,46 693 733,30
podatek leśny 118 661,33 131 917,60 203 970,70 203 131,40 211 711,51
podatek od nieruchomości 17 641 229,98 18 523 078,56 20 189 506,93 21 165 245,46 21 773 730,53
podatek rolny 320 713,24 310 103,06 285 756,32 287 281,20 279 915,39
udziały we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych 23 921 736,00 26 984 526,00 30 482 443,00 32 455 861,00 39 140 042,00

udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych 329 500,26 717 253,93 696 806,79 649 639,99 816 117,63
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Dochody własne każdej gminy to zagwarantowane w zapisach poszczególnych ustaw dochody, 
pochodzące ze źródeł będących na terenie danej jednostki samorządowej, które przekazywane 
są w całości i bezterminowo samorządom. 

Jest to najważniejsza kategoria dochodów z uwagi na to, iż to właśnie ta część dochodów gminy 
gwarantuje możliwości ponoszenia wydatków na rozwój, czyli wpływa wprost na poziom 
możliwości inwestycyjnych. Nie bez znaczenia jest też oddziaływanie dochodów własnych na 
możliwość zaciągania długoterminowych zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek. 

Stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem świadczy o poziomie 
samodzielności finansowej samorządu. Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie 
jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu 
bezrobocia. Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają 
trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji. Tymczasem te miasta, które 
charakteryzuje wysoki udział dochodów własnych, czyli ok. 70 proc. charakteryzuje większa 
swoboda finansowa . 

W 2015 r. w rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju opracowanego przez prof. Eugeniusza 
Sobczaka Gmina Mosina znalazła się na 261 miejscu w porównaniu do 1000 innych 
sklasyfikowanych gmin (Źródło: Sprawdź ile wynosi udział dochodów własnych w budżecie 
twojej gminy, https://www.agropolska.pl/pieniadze/sprawdz-ile-wynosi-udzial-dochodow-
wlasnych-w-budzecie-twojej-gminy,879.html, 20.02.2017 ). 

W latach 2014 do 2018 poziom dochodów własnych w stosunku do dochodów ogółem miał 
tendencję malejąca i wynosił: w 2014 r. – 62,44 %, w 2015 r. – 62,07 %, w 2016 r. – 53,51 %, 
w 2017 r. – 52,31 %, w 2018 r. – 54,5 %.  

Niekorzystny poziom wskaźnika ukształtował się począwszy od 2016 r. z uwagi na wzrost 
środków pochodzących z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500 Plus.  

 

https://www.agropolska.pl/pieniadze/sprawdz-ile-wynosi-udzial-dochodow-wlasnych-w-budzecie-twojej-gminy,879.html
https://www.agropolska.pl/pieniadze/sprawdz-ile-wynosi-udzial-dochodow-wlasnych-w-budzecie-twojej-gminy,879.html
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DOCHODY MAJĄTKOWE W LATACH 2014-2018 

 

 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 
Dochody majątkowe 9 489 588,02 5 227 663,07 7 799 791,17 6 510 464,21 10 091 494,97 
w tym:   
dochody ze sprzedaży majątku 4 466 784,89 1 834 257,40 3 202 415,16 3 891 400,89 3 050 815,38 

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się: 

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; 
2. dochody ze sprzedaży majątku; 
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

1 2 3 4 5
subwencje 17 373 368,00 18 886 564,00 20 459 579,00 21 248 428,00 22 683 154,00
dotacje i środki na  cele

majątkowe 4 622 783,45 3 334 995,18 4 416 664,10 4 622 783,45 5 992 196,71

dotacje i środki na cele bieżące 10 258 661,22 11 486 605,85 29 105 248,31 35 431 652,90 36 791 580,73
dochody z innych źródeł 32 254 812,67 33 708 165,03 53 981 491,41 61 302 864,35 65 466 931,44
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Właściwością dochodów majątkowych jest ich niestabilność, brak regularności 
wpływów i niestety duża podatność na czynniki zewnętrzne, chociażby na koniunkturę na 
rynku nieruchomości. 

 

 

 

  rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 
wydatki ogółem 84 535 923,27 87 170 511,52 106 140 041,39 139 232 499,11 146 087 259,31 
w tym:           
wydatki majątkowe 15 710 085,25 14 882 550,79 11 350 599,12 26 922 401,76 28 112 315,19 
procentowy udział 
wydatków majątkowych 
do wydatków ogółem 

18,58% 17,07% 10,69% 19,34% 19,24% 

 

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane 
kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na: 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego; 
2) zakup i objęcie akcji i udziałów; 
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

Jak widać z przedstawionych danych udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ze 
stabilnego poziomu 17 %, najpierw spadł w 2016 r., a potem wzrósł do poziomu 19 % w latach 
2017 -2018. Jest to bardzo istotna informacja, gdyż o poziomie wydatków inwestycyjnych 
decydują bezpośrednio organy danej jednostki samorządu terytorialnego.  

W przypadku Gminy Mosina na powyższy wzrost wpływał m.in. wzrost udziału w wydatkach 
wydatków pochodzących ze środków europejskich, których poziom pozyskania w 
poszczególnych latach został zaprezentowany poniżej. 
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Zadania zlecone realizowane przez gminę są to zadania z zakresu administracji rządowej, a 
także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz 
referendów. Do najważniejszych rodzaju zadań zleconych należą: 

1. pomoc kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych 
warunkach materialnych, 

2. wybór ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych obejmujących swoją 
właściwością obszar gminy, 

3. wykonywanie zadań określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych, 
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rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018
wydatki na zadania zlecone 6 686 339,37 7 426 589,02 25 377 664,16 31 553 793,23 32 621 428,79
wydatki ogółem 84 535 923,27 87 170 511,52 106 140 041,39 139 232 499,11 146 087 259,31
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4. prowadzenie Ewidencji działalności gospodarczej według właściwości miejsca 
zamieszkania przedsiębiorcy, 

5. wykonywanie zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej, 
6. zadania związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych, 
7. sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców. 

W związku z taka strukturą wykonywanych działań, wydatki związane z realizacją zadań 
zleconych wzrosły z poziomu ok. 7,5 mln w 2015 r. do poziomu ok. 31,5 mln w 2017 r. 
Podstawowym czynnikiem wzrostu były wydatki związane z realizacją programu Rodzina  
500 plus. 

 

 

 

Lata 2014 2015 2016 2017 2018 

Procentowy udział 
wydatków ze środków 

europejskich do 
wydatków ogółem 

4,67% 4,99% 0,03% 5,12% 5,80% 

 

Pozytywnym aspektem jest wzrost wydatków dokonywanych ze środków europejskich. Po 
przejściowym ich załamaniu, nastąpił wzrost ich wykonania w ostatnich dwóch latach 
budżetowych. Oznacza to wzrost możliwości ponoszenia przez Gminę przede wszystkim 
wydatków inwestycyjnych czyli majątkowych. 

W Rankingu wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2017 
sporządzonym i opublikowanym przez „Wspólnotę”  

rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018
wydatki ze środków europejskich 3 951 171,49 4 345 931,09 28 156,96 7 133 895,41 8 479 385,10
wydatki ogółem 84 535 923,27 87 170 511,52 106 140 041,39139 232 499,11146 087 259,31
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(Źródło:http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Rankingi18/Nr_20_Ranking_-
_Wydatki_ze_srodkow_UE.pdf), Gmina Mosina zajęła dalekie 575 miejsce na 580 gmin 
miejsko-wiejskich. Jednakże wynik wydatków ze środków europejskich w latach 2004-2014 
na 1 mieszkańca (per capita) w wysokości 164,21 zł. jest wyższy niż wynik całego 
województwa wielkopolskiego w wysokości 115,77 zł.. Istotnym czynnikiem wpływającym na 
poziom pozyskanych przez Gminę Mosina środków europejskich jest to, iż nie  wykonujemy 
samodzielnie zdania własnego – gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej. W latach 2004-2014 
duża część środków europejskich była dystrybułowana na zadania związane z gospodarką 
wodno-ściekową i infrastrukturą z nią związaną. AQUANET S.A. otrzymał duże środki 
zewnętrzne na realizację w/w inwestycji. Gdyby Gmina samodzielnie realizowała te obowiązki 
również wystąpiłaby o dofinansowanie, co zapewne pozytywnie wpłynęłoby na poziom 
absorbcji środków europejskich. 

 

ZADŁUŻENIE W LATACH 2014-2018 

 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 
dochody wykonane 85 884 856,19 88 869 879,83 116 119 559,15 128 555 394,06 143 895 550,69 
kwota długu 25 623 912,07 22 590 443,02 22 497 430,14 28 937 478,22 34 161 180,17 
wskaźnik zadłużenia 29,84% 25,42% 19,37% 22,51% 23,74% 

 

 

Wskaźnik zadłużenia w 2014 r. rekordowo wysoki występował nie tylko w Gminie 
Mosina. Jak pokazują dane statystyczne był to rok rekordowego poziomu zadłużenia jaki 
wystąpił w jednostkach samorządu terytorialnego różnych szczebli. Jego spadek w 2018 r. do 
poziomu 23,74 % czyli o 6,1 % jest oczywiście dobrą informacją. Jednakże należy mieć 
świadomość, iż bez zadłużenia nie można by sfinansować wszystkich tych inwestycji, których 
realizacja w znaczący sposób wpływa na poprawę warunków życia naszych mieszkańców. 

W ujęciu kwotowym wartość zadłużenia pozostałego do spłaty, kształtuje się 
następująco: w 2019 r. – 7 407 910,87 zł. (przy dochodach własnych ogółem  
78 428 619,25 zł.), w 2020 r. – 8 253 269,30 zł., w 2021 r. – 9 500 000,00 zł., w 2022 r. – 
9 000 000,00 zł.  

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MOSINA 
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrument 
wieloletniego planowania finansowego. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę 
m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:  

• dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, 
• dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 
• wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu 

sfinansowania deficytu, 
• przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz 

planowanego do zaciągnięcia. 

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Rankingi18/Nr_20_Ranking_-_Wydatki_ze_srodkow_UE.pdf
http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Rankingi18/Nr_20_Ranking_-_Wydatki_ze_srodkow_UE.pdf
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Obligatoryjnym elementem jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz 
ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty.  

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mosina na koniec 2018 roku obejmowała horyzont 
czasowy do 2023 roku. W prezentowaniu wymienionych powyżej wartości jest w pełni zgodna 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.  

 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 

Burmistrz Gminy Mosina wykonuje nałożone na niego zadania przy udziale 
zorganizowanego zespołu pracowników, zasobów rzeczowych i finansowych jednostki 
organizacyjnej Gminy Mosina jaką jest Urząd Miejski w Mosinie.  

W celu realizacji zadań własnych pracownicy merytoryczni zatrudnieni w Urzędzie 
Miejskim w Mosinie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i poziom wykształcenia. Na 
koniec 2018 r. liczba zatrudnionych osób wyniosła 101 i wzrosła w stosunku do 2017 r.  
o 5 osób. W 2018 roku zatrudnionych było 75 kobiet i 26 mężczyzn, w tym: 86 osób z 
wykształceniem wyższym, 12 osób z wykształceniem średnim oraz 3 osoby z wykształceniem 
zawodowym. Podział na stanowiska, kształtował się następująco: 

- Burmistrz: 1 
- Zastępca Burmistrza: 2 
- Sekretarz: 1 
- Skarbnik: 1 
- Zastępca Skarbnika: 1 
- Radca Prawny: 2 
- Audytor wewnętrzny: 1  
- Kierownik Referatu: 16 
- Zastępca Kierownika: 2 
- Koordynator: 2 
- Starszy Inspektor: 1 
- Inspektor: 43 
- Podinspektor: 13 
- Referent: 1 
- Pomoc administracyjna: 4 
- Strażnik: 5 
- Aplikant Straży Miejskiej: 2 
- Robotnik gospodarczy: 3 

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie wyodrębniono: 
- - 11 referatów, 
- - 8 samodzielnych stanowisk, 
- - 4 Biura, 
- - Straż Miejską w Mosinie, 
- - Urząd Stanu Cywilnego, 
- - Zespół Informatyków. 
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Ogółem w 2018 roku Urząd Miejski w Mosinie zarejestrował 40 537 pism przychodzących, 
w tym 4 skargi. Nie przyjęto żadnej petycji. 

Jednakże najważniejszym zadaniem pod względem organizacyjnym i technicznym 
realizowanym w 2018 r. przez Urząd Miejski w Mosinie było wdrożenie nowego systemu 
informatycznego do zarządzania merytorycznym zakresem pracy Urzędu Miejskiego 
w Mosinie jak i Gminy. Prace wdrożeniowe zostały rozpoczęte w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie z dniem 3 września 2018 r. Oznacza to, że od tego dnia rozpoczęło się wprowadzanie 
danych do systemu SPEKTRUM. System SPEKTRUM obejmuje zarówno obieg dokumentów 
z orientacją przestrzenną, moduły tematyczne stworzone dla poszczególnych referatów, jak 
i rejestr faktur i zobowiązań.  

Informację o wysokości wydatków na wynagrodzenia w latach 2014-2018 prezentuje poniższa 
tabela: 

  rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 

Wynagrodzenia 
i pochodne -  
Urząd Miejski 
w Mosinie 

Wynagrodzenia 4 315 853,81 4 438 639,89 4 678 805,98 5 123 269,68 5 721 354,89 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 602 855,69 309 502,98 526 919,92 697 989,00 685 898,86 
Składki na 
Fundusz Pracy 79 009,14 65 913,79 78 918,29 80 780,57 91 733,45 
Dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne 308 059,97 321 797,22 316 141,42 337 849,00 373 235,74 

Wynagrodzenia 
bezosobowe, w 
tym umowy 
zlecenia 64 205,04 65 165,76 78 534,08 72 486,59 102 874,25 

Razem Urząd Miejski 5 369 983,65 5 201 019,64 5 679 319,69 6 312 374,84 6 975 097,19 

Wynagrodzenia 
i pochodne –  
Straż Miejska 

Wynagrodzenia 476 884,28 536 089,11 527 005,78 479 182,08 448 870,42 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 92 100,00 74 347,72 77 348,73 58 371,95 69 943,06 
Składki na 
Fundusz Pracy 11 100,00 9 255,10 10 545,42 8 989,55 8 685,35 
Dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne 36 820,31 41 240,69 41 220,07 40 248,17 32 579,86 

Wynagrodzenia 
bezosobowe, w 
tym umowy 
zlecenia 2 300,00 1 400,00 708,02 1 012,94 896,04 

Razem Straż Miejska 619 204,59 662 332,62 656 828,02 587 804,69 560 974,73 
Liczba etatów   84,79 87,68 88,71 90,49 97,28 
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BUDŻET OBYWTELSKI W GMINIE MOSINA 

Idea realizacji budżetu obywatelskiego od kilku lat była już realizowane przez różne jednostki 
samorządu terytorialnego.  

Gmina Mosina postanowiła również umożliwić swoim mieszkańcom podejmować decyzje 
o zadaniach, na które będą wydatkowane środki z budżetu gminy. Dzięki temu każdy 
mieszkaniec może samodzielnie zdecydować, który pomysł jest najwłaściwszy do realizacji 
w jego okolicy. 

Poniżej przedstawiono zasady obowiązujące przy realizacji Budżetu Obywatelskiego w Gminie 
Mosina w ostatnich dwóch latach. 

 Zasady obowiązujące w 
2017 r. 

Zasady obowiązujące w 
2018 r. 

Podstawa prawna  Uchwały Nr XXXI/256/16 
Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 17 maja 2016 r. w 
sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych na 
terenie Gminy Mosina w 
sprawie Budżetu 
Obywatelskiego Gminy 
Mosina na 2017 r. 

Uchwały Nr XLVIII/557/17 
Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych na 
terenie Gminy Mosina 
w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego Gminy 
Mosina na 2018 r. 

Kwota przyznanych 
środków finansowych 1.202.915 zł. 947 923,00 zł. 

Kwoty przydziału środków 
na poszczególne sołectwa  

Założenia kwotowe według 
stanu na dzień 31.12.2015 r. 
(dla każdej jednostki 
pomocniczej iloczyn liczby 
mieszkańców 
zameldowanych 
i odpowiedniej kwoty) 
dotyczące Budżetu 
Obywatelskiego: 

1) 55 zł na każdego 
zameldowanego mieszkańca 
sołectwa Gminy Mosina, 
z wyjątkiem sołectw Krosno 
i Czapury; 

2) 40 zł na każdego 
zameldowanego mieszkańca 
sołectw Krosno i Czapury 
Gminy Mosina; 

3) 25 zł na każdego 
zameldowanego mieszkańca 
miasta Mosina. 

Założenia kwotowe według 
stanu na dzień 31.12.2016 r. 
(dla każdej jednostki 
pomocniczej iloczyn liczby 
mieszkańców 
zameldowanych 
i odpowiedniej kwoty) 
dotyczące Budżetu 
Obywatelskiego: 

1) 42 zł na każdego 
zameldowanego mieszkańca 
sołectwa Gminy Mosina, 
z wyjątkiem sołectw Krosno 
i Czapury; 

2) 31 zł na każdego 
zameldowanego mieszkańca 
sołectw Krosno i Czapury 
Gminy Mosina; 

3) 20 zł na każdego 
zameldowanego mieszkańca 
miasta Mosina. 
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Wymogi formalne dla 
zadań zgłaszanych do 
realizacji 

będą finansowane zadania 
inwestycyjno-remontowe 
należące do zadań własnych 
Gminy, możliwe do 
realizacji w trakcie jednego 
roku budżetowego 
- odpowiadać na potrzeby 
danego sołectwa lub osiedla, 
- realizacja zadań musi być 
zaplanowana na terenach 
należących do Gminy 
Mosina 

będą finansowane zadania 
inwestycyjno-remontowe 
należące do zadań własnych 
Gminy, możliwe do 
realizacji w trakcie jednego 
roku budżetowego 
- odpowiadać na potrzeby 
danego sołectwa lub osiedla, 
- realizacja zadań musi być 
zaplanowana na terenach 
należących do Gminy 
Mosina z wyłączeniem 
terenów szkół i przedszkoli, 

Wymogi formalne dla 
składanych wniosków 

- poparcie projektu przez 15 
osób 

- poparcie projektu przez 20 
osób  

Osoby uprawnione do 
złożenia propozycji 
zadania  

 Propozycje zadania do 
zrealizowania w ramach 
BOGM 2018r., poparte 
podpisami minimum 
20 osób, będzie mogła 
zgłosić osoba fizyczna, która 
na dzień złożenia wniosku 
ukończyła 18 lat i jest na 
stałe zamieszkała na terenie 
gminy Mosina lub wpisana 
do rejestru wyborców z 
wykluczeniem osób 
zgłaszających zadanie. 

Termin składania 
wniosków 

31 lipca 2016 r. 10 lipca 2017 r. 

Osoby uprawnione do 
głosowania 

Prawo do udziału w nim ma 
każdy mieszkaniec Gminy 
Mosina, który na dzień 
rozpoczęcia głosowania 
ukończył 16 lat i jest 
zameldowany na terenie 
Gminy Mosina. 
Przypominamy także, że 
każdy mieszkaniec może 
głosować tylko na jedno 
zadanie. 

Prawo do udziału w nim ma 
każdy mieszkaniec Gminy 
Mosina, który na dzień 
rozpoczęcia głosowania 
ukończył 16 lat i jest 
zameldowany na terenie 
Gminy Mosina. 

Termin głosowania  Od 7 września do 7 
października 2016 r. 

Od 1 do 29 września 2017 r. 

Ogłoszenie wyników Do 7 listopada 2016 r. 27 października 2017 r. 
Liczba osób głosujących  2 833 głosów ważnych 1 328 głosów ważnych 
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ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MOSINA W LATACH 2017-2018 

 

Nazwa jednostki 
pomocniczej 

Nazwa zadania Planowany 
koszt realizacji 

( w zł.) 

Rzeczywisty koszt Opis wykonania 

Osiedle nr 1 
2018 rok Remont chodnika ul. 

Poznańska. 
22 500,00 22 500,00 Remont nawierzchni chodnika od posesji 

Poznańska 24 do zjazdu na posesję 
Poznańska 23 

Osiedle nr 2  
2017 rok Zagłębie rekreacyjne 

„Nizinna Park” 
44 125,00 35 228,39 Opracowano dokumentację projektową  

Rozbudowano miejsce wypoczynku dla 
mieszkańców o elementy siłowni 
zewnętrznej i urządzenia placu zabaw . 
wykonano ogrodzenie placu zabaw , 
panelowe + 2 furtki . wykonano i 
zamontowano również ławostoły – 2 szt . 

2018 rok Plac zabaw "Sosnowy 
zakątek". 

35 660,00 34 900,00 Doposażenie placu zabaw w nowe 
urządzenia oraz przeniesienie 
istniejących urządzeń i istniejącego 
ogrodzenia 

Osiedle nr 3  
2017 rok Teren rekreacyjny przy 

Zespole Szkół w Krośnie 
70 000,00 57 479,50 Opracowano dokumentację projektową. 

Wykonano rozbudowę placu zabaw o 
nowe urządzenia – 7 szt oraz 
zamontowano urządzenia siłowni 
zewnętrznej – 4 szt podwójne. 
Wykonano nawierzchnię bezpieczna 
piaszczystą na terenie placu zabaw. 
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Wykonano ogrodzenie z siatki 
powlekanej wraz z furtką   

2018 rok Psi park - wybieg dla 
psów /Mosina-Krosno/. 
 

15 000,00 14 396,22 zł. Opracowano dokumentację projektową. 
Wykonano ogrodzenie panelowe w 
kolorze zielonym  110 mb , furtka 

Osiedle nr 4  
2017 rok Budowa chodnika w ciągu 

ulicy Piaskowej w m. 
Mosina 

91 225,00 91 225,00 Nawierzchnia z kostki betonowo-
brukowej. 

2018 rok Modernizacja placu zabaw  
przy ulicy Skrajnej  
w Mosinie. 

72 960,00 72.852,69 zł Opracowanie dokumentacji projektowej.  
Doposażenie placu zabaw , 
zamontowanie urządzeń siłowni 
zewnętrznej , ławostołów. Wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR oraz 
z piasku pod urządzeniami na placu 
zabaw 

Osiedle nr 5 
2017 rok Rozbudowa osiedlowego 

placu zabaw 
27.978,20 25 499,50 Opracowano dokumentację projektową. 

Rozbudowano plac zabaw o nowe 
urządzenia – 7 szt + 5 szt ławek 

2018 rok Wykonanie nawierzchni 
placu zabaw-  Nowe 
Krosno. 

22 200,00 22 200,00 Pod urządzeniami ułożono płyty o 
odpowiedniej elastyczności i twardości – 
płyty SBR . Pod urządzeniami siłowni 
ułożono kostkę brukową 

Osiedle nr 6  
2017 rok Rodzinne Centrum 

Integracji i Zabawy- 
siłownia zewnętrzna oraz 
ogrodzenie placu zabaw 
na ul. Powstańców 
Wielkopolskich w 
Mosinie. 

37 350,00 37 350,00 Zamontowano 4 urządzenia podwójne 
siłowni zewnętrznej. Wykonano 
ogrodzenie panelowe istniejącego placu 
zabaw , 2 furtki 
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2017 rok Osiedle Nr 6 za Moreną 
przyjazne mieszkańcom- 
ławki, kosze na śmieci, 
stojaki na rowery. 

10 605,60 8 585, 48 Opis wykonania: zakupiono 6 ławek 
(konstrukcja stalowa z siedziskiem i 
oparciem drewnianym), 2 podajników na 
woreczki  na psie odchody, 9 szt. 
stojaków na rowery, 3 kosze na śmieci. 
Utwardzenie skweru na ul. 
Mickiewicza/Kilińskiego 

2018 rok Budowa oświetlenia 
przejazdu przez tory w 
ciągu ul. Orzeszkowej -
Fredry oraz części ul. 
Fredry. 

26 000,00 25 923,69 Zrealizowano budowę oświetlenia 

Osiedle nr 7 
2017 rok Zabezpieczenie boiska 

sportowego na Osiedlu 
2 999,99 2 356,43 montaż 32m ogrodzenia części boiska do 

koszykówki z siatki powlekanej pcv, 
wysokości 1,80m. 

2018 rok Altana piknikowa przy ul. 
Jeziornej. Koszt zadania:  

5 140,00  5 043,00 Montaż altanki piknikowej drewnianej 

Babki 
2017 rok Budowa boiska 

sportowego 
26 675,00 26 675,00 Opracowano dokumentację projektową . 

Wykonano wyrównanie terenu i 
nawierzchnię trawiastą (trawa sportowa) 
– 30m x 60m 

2018 rok Wyposażenie boiska 
trawiastego, ogrodzenie 

19 992,00 19 575,98 Wykonano ogrodzenie panelowe 200 mb 
w kolorze zielonym , furtka, brama 
dwuskrzydłowa 

Baranówko 
2017 rok Mostek - wizytówka 

Baranówka 
4 561,73 4 561,73 wykonanie utwardzenia z betonowej 

kostki brukowej przy mostku 
2018 rok Mostek -wizytówka 

Baranówka (etap II) 
3 438,13 3 438,13 Utwardzenie terenu przy mostku w 

Baranówku (druga strona mostu) 
Borkowice, Bolesławiec 
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2017 rok Siłownia zewnętrzna w 
Borkowicach 

20 350,00 20 349,50 Opracowano dokumentację projektową. 
Zamontowano urządzenia siłowni 
zewnętrznej – 4 urządzenia podwójne 

Czapury 
2017 rok Utwardzenie ulic Krętej i 

Dolnej płytami 
drogowymi 

91.880,00 88 560,00 W związku ze sprzeciwem Starosty 
Poznańskiego na wykonanie utwardzenia 
z płyt betonowych ulicy Krętej- Dolnej w 
Czapurach, zamiennie (za zgodą Sołtysa) 
wykonano tymczasowe utwardzenie z 
kamienia łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 

2018 rok Monitoring Sołectwa 
Czapury. 

75 030,00 74 467,76 4 słupy z kamerami, 1 punkt przesyłowy, 
rejestrator danych 

Daszewice 
2017 rok Budowa siłowni 

zewnętrznej oraz 
rozbudowa placu zabaw 

96.825,60  76.899,50 Opracowano dokumentację projektową. 
Zamontowano urządzenia siłowni 
zewnętrznej – 10 szt  i placu zabaw – 7 
szt., ławostoły – 2 szt 

2018 rok Poprawa bezpieczeństwa, 
estetyki i funkcjonalności 
placu przy świetlicy 
wiejskiej w Daszewicach 
poprzez utwardzenie  
części reprezentacyjnej 

74 760,00  72 400,00 Utwardzenie kostką brukową części 
reprezentacyjnej  placu przy świetlicy 
wiejskiej. Wykonanie instalacji 
wodociągowej do nawadniania zieleni. 

Nowinki, Drużyna 
2017 rok Projekt i budowa 

oświetlenia ulicznego w 
Nowinkach na ulicy 
Rolnej.  

39.765,00  33 610,34  Wykonano: 
1. projekt na budowę oświetlenia  
ulicznego  2. budowę oświetlenia 
ulicznego . Wybudowano : 6 słupów 
oświetlenia z oprawami LED szt. 7 

2018 rok Budowa oświetlenia 
ulicznego wg istniejącego 

30 870,00 30 509,05 Zrealizowano budowę oświetlenia 
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projektu w Drużynie  ul. 
Choinkowej. 

Krajkowo 
2017 rok Próg zwalniający płytowy 10 230,00 10 230,00 Wykonano próg z gotowych elementów 

gumowych, korektę oraz uzupełnienie 
istniejącego oznakowania 

2018 rok Budowa dwóch progów 
zwalniających z gotowych 
elementów gumowych 

8 064,00 7.545,34 Zamontowano progi z gotowych 
elementów gumowych 

Krosinko, Ludwikowo, Jeziory 
2017 rok Termomodernizacja 

obiektu świetlicy wiejskiej 
w Krosinku – 3 ściany – 
wsch., zach., płd.- 335 
m2. 

50.435,00 50 435,00 Wykonano docieplenie ścian i elewacje 
na budynku świetlicy – 2 ściany. 
Wykonano docieplenie starej części 
dachu , nowe obróbki blacharski. 

2018 rok Termomodernizacja 
budynku świetlicy 
wiejskiej  
w Krosinku- 2 ściany-241 
m2. 

39 100,00 39 100,00 Kontynuacja prac związanych z 
wykonaniem docieplenia i elewacji na 
budynku świetlicy – 2 ściany 

Krosno 
2017 rok Utwardzenie terenu przy 

świetlicy wiejskiej w 
Krośnie 

100 000,00 100 000,00 Wykonano utwardzenie z kostki 
brukowej, części parkingu przed 
świetlicą wiejską – 1030 m2 

2017 rok Stacja naprawy rowerów 
IBOMBO Krosno 

5 287,00 5 286,50 Opracowano dokumentację projektową. 
Wykonano podbudowę i zamontowano 
na niej samoobsługową stację naprawy 
rowerów 

2018 rok Miasteczko ruchu 
drogowego Krosno 

82 925,00 82 925,00 Ułożenie kostki brukowej pod 
miasteczko ruchu drogowego . 
wykonanie miasteczka ruchu drogowego 
ze znakami i grami   
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Mieczewo 
2017 rok Boisko wielofunkcyjne w 

Mieczewie 
30.965,00 29.025,70 Wykonano boisko wielofunkcyjne o 

nawierzchni piaszczystej o ostatecznych 
wymiarach 15m x 8m 

2018 rok Rewitalizacja świetlicy 
wiejskiej w Mieczewie. 

23 814,00 23 814,00 Trwają czynności weryfikacyjne 
wykonanych prac. 

Pecna, Konstantynowo 
2017 rok Utwardzenie terenu przy 

przychodni w Pecnej 
44. 895,00 44 888,87 Utwardzenie terenu przy budynku 

wielofunkcyjnym w Pecnej z betonowej 
kostki brukowej typu Behaton. 

2017 rok Remont częściowy 
elewacji budynku 
wielofunkcyjnego w 
Pecnej 

43.050,00 43 050,00 wymiana 8 okien, wymiana parapetów 
zewnętrznych, docieplenie elewacji 
frontowej, docieplenie sufitu przy 
wejściu do budynku, 

2017 rok Dziecięcy ogródek 
zdrowia 

10.447,00 10.399,99 Zakup sprzętu i materiałów oraz 
wykonanie ogródka skrzyń 
inspekcyjnych , drewnianych  do uprawy 
przez dzieci warzyw i owoców   

2018 rok Termoizolacja tylnej i 
szczytowej ściany plus 
wymiana okien w 
budynku 
wielofunkcyjnym w 
Pecnej, ul. Główna 50. 
Koszt 

80 568,45 80 568,45 Wymiana 12 szt. okien na nowe z 
tworzyw sztucznych, wymiana 
parapetów zewnętrznych, docieplenie 
elewacji tylnej i bocznej 

Radzewice 
2017 rok Utwardzenie wyjazdów na 

drogę powiatową w 
Radzewicach 

21.752,53 21.752,53 Opracowano dokumentację projektową x 
3 szt  
Wykonano zjazdy z kostki brukowej  x 3 
szt   

2018 rok Budowa  oświetlenia na 
ul. Łąkowej. 

12 300,00 12 300,00 Zrealizowano budowę oświetlenia 
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Rogalin 
2017 rok Remont części drogi 

gminnej (dz. Nr 58/1) ul. 
Poznańska w Rogalinie 
wraz z chodnikiem i pętlą 
autobusu szkolnego. 

41.632,83 41.632,83 Wykonano remont części drogi na 
odcinku 401 m2, z kostki brukowej 

2018 rok Doposażenie placów 
zabaw przy ul. Szkolnej i 
ul. Nowej w Rogalinie w 
altany /wiaty/ o wym. 
3.30mx6.60mx3.10 m. 

22 340,00 21 759,00 Opracowanie dokumentacji projektowej 
– 2 szt  
Wykonanie i montaż 2 szt wiat 
drewnianych, ułożenie kostki brukowej 
pod wiatami 

Rogalinek 
2017 rok Wiejska OAZA w 

Rogalinku 
87.175,00  75.803,66  Dokonano montażu urządzeń 

zabawowych – 7 szt. ustawiono ławkę i 
kosze na śmieci, palenisko – 20 m2. 
Wykonano również nawierzchnię 
bezpieczna pod kolejką linową   

Sasinowo 
2017 rok Utwardzenie wjazdu w ul. 

Podróżników w Sasinowie 
8 100,00 8 100,00 Opracowano dokumentację projektową. 

Wykonano zjazdy z kostki brukowej w 
ul. Podróżników 

2018 rok Ustawienie siłowni 
zewnętrznej we  wsi 
Sasinowo 

6 846,00 6 846,00 Wykonano dokumentację projektową i 
wykonano siłownię zewnętrzna 

Świątniki 
2017 rok Remont świetlicy 

wiejskiej w Świątnikach 
17 160,00 
 

17 123,79 Remont łazienki- rozebranie ścian, 
rozebranie posadzki z płytek i zerwanie 
posadzki, montaż ścianek działowych, 
licowanie ścian płytkami 
glazurowanymi, wykucie stolarki 
okiennej i drzwi ze ścian, malowanie, 
przebudowa instalacji wodno-
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kanalizacyjnej, wymiana przewodów 
instalacji elektrycznej, 
 Remont Kuchni –zeskrobanie i zmycie 
starej farby oraz licowanie ścian 
płytkami glazurowanymi, Roboty 
remontowe –pokój młodzieży – zerwanie 
posadzki z tworzyw sztucznych, 
gruntowanie podłoży betonowych i 
ułożenie posadzek z płytek terakotowych 

2018 rok Utwardzenie wjazdu w 
Świątnikach. 

13 156,00 12 296,07 Wykonanie zjazdu z  
ul. Śremskiej 

Sowinki  
2018 rok Budowa chodnika 

Sowinki. 
9 786,00 9 786,00  Nawierzchnia z kostki betonowo-

brukowej 
Wiórek 
2017 rok Siłownia zewnętrzna 31.051,35 29.502,78 Opracowano dokumentację projektową.  

Zamontowano urządzenia siłowni 
zewnętrznej – 7 szt 

Żabinko 
2017 rok Remont świetlicy 

wiejskiej w Żabinku 
16 815,60 16 815,60 Wykonano remont kuchni, korytarza, 

łazienki i sali 
2017 rok Zagospodarowanie terenu 

przed świetlicą „teren w 
zieleni”. 

1 100,00 1 100,00  

2018 rok Dokończenie remontu 
świetlicy wiejskiej w 
Żabinku - druga część 
budynku. 
 

13 770,00 13 770,00 Opis  zadania: malowanie ścian i sufitu, 
wymiana okien z parapetem, 
dostosowanie instalacji elektrycznej, 
ułożenie gresu, montaż automatyki do 
bramy garażowej 
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WYKAZ STOWARZYSZEŃ KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST 
GMINA MOSINA 
 

1. Stowarzyszenie Metropolia Poznań.  

Jest to stowarzyszenie gmin i powiatów Aglomeracji Poznańskiej, przez które należy 
rozumieć: Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz Gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, 
Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, 
Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, 
Śrem, Tarnowo Podgórne. 

Poprzez współpracę Gmina Mosina otrzymuje wsparcie rozwoju społeczno – 
gospodarczego. Stowarzyszenie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze 
Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO na lata 2014-2020. Dzięki tej współpracy 
Gmina Mosina może ubiegać się w ramach ogłoszonych konkursów o dofinansowanie.  

 Ponadto w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań zostały 
 przygotowane na targi w Cannes ulotki promujące tereny inwestycyjne  
 w Gminie Mosina. 

Wysokość składki za 2018 rok wynosiła 16.486,08 zł. 

2. Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski. 

Jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, 
gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców obszaru LGD. Stowarzyszenie jest 
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, 
w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich – działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD).  

Dzięki tej współpracy Gmina Mosina mogła składać wniosek o dofinansowanie 
w ramach PROW 2014-2020 na między innymi działania 3.2.3. Obecnie w ramach 
poddziałania 3.2.3 dofinansowanie zostało uzyskane na modernizacje świetlic w Gminie 
Mosina.  

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz 
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, 
równość szans, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów 
regionalnych.  

W ramach tej współpracy Gmina Mosina może skorzystać z różnego rodzaju grantów na 
niewielkie przedsięwzięcia. Ze współpracy mogą skorzystać także organizacje 
pozarządowe, do których kierowane są środki w postaci grantów, mieszkańcy 
i przedsiębiorcy ponieważ Lider w ramach projektów współpracy z innymi  LGD 
organizuje szkolenia, warsztaty oraz wyjazdy studyjne. W ramach współpracy można było 
uzyskać dofinansowania dla przedsiębiorstw z terenu gminy na rozwój działalności 
gospodarczej i podejmowane działalności z których skorzystali mieszkańcy naszej gminy. 
Lokalna Grupa działania skupia 13 gmin. 
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Wysokość składki za 2018 rok wyniosła 31.468,00 zł. 

3. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski  

Jest jednym z największych regionalnych stowarzyszeń organizacji jednostek samorządu 
terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 109 gmin 
i 13 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki 
miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin 
wiejskich. 

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu 
terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych  
na rozwój Wielkopolski. 
 
Składka członkowska w roku 2018 wynosiła 5.354,69 zł. 
 

4. Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 
(WOKiSS). 
 
Współpraca odbywa się od wielu lat, na różnych poziomach. Głównym celem WOKiSS 
jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc  
w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań 
publicznych, w szczególności poprzez działania edukacyjno - doradcze oraz informacyjno 
– wydawnicze.  

 
Koszty poniesione w 2018 r. to: 

1) Składki członkowskie w kwocie 13.830,00 zł, 
2) Koszty służby przygotowawczej 4.284,00 zł.  

 
5. Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. 

To opiniotwórcze centrum informacji, platforma wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk 
pomiędzy osobami związanymi z sektorem samorządowym. 
 
Cena za Pakiet Błękitny – 2.460,00 zł brutto. 

6. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. 

Gmina Mosina jest członkiem Stowarzyszenia od 2002 r. Główne zadania i przedsięwzięcia 
zrealizowane z tą organizacją w 2018 r.: 

- promocja podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 
w Poznaniu w dniach 9-11.02.2018; 
 

- promocja podczas Międzynarodowej Giełdy Turystycznej ITB Berlin w dniach 7-
11.03.2018; 
 

- wizyta studyjna blogera i fotografa Yuya Matsuo – w programie m.in. Muzeum-
Pałac w Rogalinie oraz Wielkopolski Park Narodowy – lipiec 2018; 
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- wypracowanie zasad współpracy Muzeum Pałacu w Rogalinie z przewodnikami 
turystycznymi – koordynacja. 
W 2018 roku wypracowano założenia pilotażowego programu współpracy 
pomiędzy Muzeum Pałac w Rogalinie a przewodnikami turystycznymi. Została 
zorganizowana pierwsza edycja kursu dla przewodników, podczas którego 
specjaliści z Muzeum Pałac w Rogalinie przedstawili kompleksową wiedzę na 
temat założenia pałacowo-parkowego w Rogalinie. Kurs został zakończony 
egzaminem, w wyniku którego ponad 30 przewodników turystycznych uzyskało 
certyfikaty, wydawane przez PLOT, uprawniające do oprowadzania grup po 
wybranych elementach ekspozycji Muzeum Pałacu w Rogalinie (Galerii obrazów, 
Powozowni, Gabinecie londyńskim i galerii antenatów). Certyfikaty zostały 
wydane na okres 1 roku. 
 

- - Certyfikacja Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego; 

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Powiatem Poznańskim 
zorganizowała pilotażową edycję Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu 
Poznańskiego. Celem projektu jest systematyczne podnoszenie standardu oferty 
turystycznej aglomeracji poznańskiej. Do udziału zaproszono obiekty z kategorii 
muzea, parki rozrywki/ośrodki edukacji oraz rekreacja. Aby otrzymać certyfikat 
atrakcje turystyczne musiały wykazać się odpowiednim standardem w zakresie 
wyposażenia, dostępności, oferty i działań promocyjnych. W projekcie wzięło 
udział 41 obiektów. Wśród 32 obiektów, które uhonorowano tytułem 
Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego znalazło się 5 z 
terenu Gminy Mosina: Galeria Miejska w Mosinie, Majątek Rogalin, Mosińska 
Kolej Drezynowa, Muzeum Pałac w Rogalinie, Muzeum Przyrodnicze 
Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Rekomendowane Atrakcje 
Turystyczne Powiatu Poznańskiego zostały objęte różnorodnymi działaniami 
promocyjnymi. Między innymi we współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją 
Turystyczną został przygotowany dodatek do Głosu Wielkopolskiego pt. Aktywny 
weekend, prezentujący wizytówki wszystkich Rekomendowanych Atrakcji. 

W późniejszym czasie przy udziale Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 
przygotowano ulotki prezentujące Rekomendowane Atrakcje (8 niezwykłych 
muzeów, 11 niezapomnianych wycieczek w rodzinnym gronie, 13 sposobów na 
aktywny wypoczynek) dystrybuowane w czasie Targów Regionów i Produktów 
Turystycznych Tour Salon 2019. Obecnie ulotki dystrybuowane są między innymi 
za pośrednictwem punktów informacji turystycznej prowadzonych przez 
Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną (Stary Rynek w Poznaniu, Dworzec 
Główny w Poznaniu) oraz innych punktów na terenie aglomeracji poznańskiej. 
Ulotki zostały też wydane w wersji anglojęzycznej i niemieckojęzycznej. 

- działalność punktów informacji turystycznej prowadzonych przez Poznańską 
Lokalną Organizację Turystyczną; 
− gra memo Poznań i okolice z turystyczną mapą rysunkową; 
− publikacja "Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania"; 
− publikacja „Obiekty konferencyjne Poznań i Wielkopolska”; 
− cykl artykułów na łamach Powiatowej Prasowej 17; 
− portal www.poznan.travel i profile facebook Poznańskiej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej. 

http://www.poznan.travel/


37 | S t r o n a  
 

W 2018 roku na profilu „Poznan.travel” pojawiło się łącznie 212 wzmianek o gminach 
aglomeracji poznańskiej (bez Poznania), wśród których znalazły się informacje na 
temat Gminy Mosina, dotyczące m.in. Festiwalu Muzyki Pasyjnej w Mosinie, 
uhonorowania Muzeum Pałacu w Rogalinie tytułem Pomnika Historii, plaży miejskiej 
w Mosinie (Glinianki), zawodów psów pasterskich w Rogalinie oraz 
bożonarodzeniowych i zimowych atrakcji z terenu gminy. Portal www.poznan.travel 
prezentuje informacje na temat oferty turystycznej aglomeracji poznańskiej, w tym 
atrakcji turystycznych i wydarzeń z terenu Gminy Mosina. W 2018 roku w zakładce 
„Wydarzenia wokół Poznania” zamieszczono 428 plakatów dotyczących wydarzeń 
turystycznych i kulturalnych na terenie aglomeracji poznańskiej, wśród których 
znalazły się plakaty dotyczące wydarzeń z terenu Gminy Mosina, m.in. Mosiński Rajd 
Orkiestrowy, Mistrzostwa Świata Nordic Walking, Grand Prix Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, Przegląd Twórczości Młodych Gitarzystów i Szeroko na Wąskiej. 

− przy współpracy Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na stronie Gminy 
Mosina pojawiły się karty nowych gier turystycznych – tak zwanych Turystyczno-
Rekreacyjnych Imprez na Orientację: Rogalin. Pałac wśród zabytkowych dębów, 
Mosina. Wrota Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Wielkopolski Park 
Narodowy. Z Osowej Góry do Jezior; 

 
− w 2018 roku do obiegu trafiły przewodniki wydane przez Powiat Poznański: Powiat 

poznański. Smakowicie, Powiat poznański. Kulturalnie, Powiat poznański. Aktywnie, 
przygotowane m.in. w oparciu o założenia merytoryczne sformułowane przez 
Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną. 

 

Składka roczna wynosi 7.000,00 zł i jest zależna od liczby mieszkańców w gminie zgodnie 
z Uchwałą nr 2/2015 Rady Stowarzyszenia PLOT z dnia 27.02.2015 r. w sprawie nowych 
składek członkowskich.  

 

7. Związek Międzygminny ”Schronisko dla Zwierząt”. 

Związek tworzą Gminy: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, 
Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las i Swarzędz. Związek powstał celem 
wspólnego wykonywania zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków 
niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gmin wchodzących w skład 
Związku oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację 
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, w gminie Kostrzyn. 

  

http://www.poznan.travel/
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Ilość przyjętych przez Schronisko zwierząt, z tereny Gminy Mosina, przedstawia poniższa 
tabela: 

Rok Przyjęcie zwierząt Adopcja zwierząt 
X.2015-2016 99 49 

2017 33 35 
2018 25 + 51 interwencja w 

Rogalinie 
26 

 

Składka członkowska za 2018 r. wyniosła 125.872,00 zł, tj. 4,00 zł od jednego mieszkańca, 
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (31.468x4,00 zł = 125.871,00 zł). 

8. Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Stowarzyszenie działa od 17 grudnia 2008 roku i obejmuje tereny siedmiu gmin skupionych 
wokół jednego z najstarszych parków narodowych w Polsce, Należą do nich Brodnica, 
Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Puszczykowo i Stęszew. Mikroregion WPN łącznie 
obejmuje obszar o powierzchni 821,5km². Z uwagi na podjęte decyzje o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia w 2018 trwały prace mające ostatecznie doprowadzić do jego formalnej 
likwidacji. 

Składka członkowska za 2018 rok nie była wnoszona. 

9. Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi. 

Celem statutowym Stowarzyszenia jest wsparcie działań Samorządów posiadających na 
swoim terenie obszary prawnie chronione dążących do ich rozwoju, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: 

- Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, 
administracji państwowej i samorządowej, instytucji międzynarodowych, innych 
instytucji i podmiotów oraz osób fizycznych. 

- Współudział w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele Stowarzyszenia. 
- Współpraca w zakresie promocji członków Stowarzyszenia. 
- Dążenie do uzyskania dodatkowej subwencji środowiskowej z racji utraconych 

dochodów z obszarów prawnie chronionych. 
- Pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody na terenie 

członków Stowarzyszenia. 
- Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem. 
- Realizowanie innych zadań, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie miało i ma na celu skupienie przede wszystkim lokalnych samorządów, 
które terytorialnie związane są z obszarami 23 parków narodowych oraz gmin, na obszarze 
których występują tereny objęte innymi formami ochrony przyrody. 

Aktualnie członkami Stowarzyszenia jest 26 gmin. Są to samorządy lokalne o znaczących 
związkach terytorialnych, które uznały, iż podstawą skutecznej ochrony środowiska 
naturalnego w Polsce jest szeroko pojęta edukacja oraz dobre, spójne prawo gwarantujące 
i umożliwiające partnerską współpracę oraz zrównoważony rozwój. 
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Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest likwidacja źródeł konfliktów na styku: 
tereny prawnie chronione, a społeczności lokalne, poprzez kształtowanie prawa 
i świadomości społecznej. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli za pewnik, że ochrona 
przyrody jest bezwzględnie konieczna, ale nie może ona odbywać się kosztem i z 
naruszeniem praw społeczności lokalnej, samorządów oraz podmiotów działających na 
danym terenie. Należy znaleźć tzw. „złoty środek”, który zapewni harmonijny rozwój 
i współistnienie, bez naruszania prawa, praw nabytych, a także tradycji usankcjonowanych 
historycznie. 

Składka członkowska za 2018 rok wynosiła 1.888.08 zł. (0,06 zł x 31468 mieszkańców na 
31.12.2017 r.). 

 

W dniu 25 lipca 2018 r. pomiędzy Gminą Mosina, a Fundacją Pracownia Badań 
i Innowacji Społecznych „Stocznia” została zawarta umowa na powierzenie grantu na 
realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. W ramach 
tego grantu Gmina Mosina zakupiła między innymi: 

- -komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym obsługującym pliki graficzne 
i geoportale; 

- -rzutnik; 
- -2 prezentery (wskaźniki); 
- -system bezprzewodowej prezentacji (transmiter bezprzewodowy); 
- -statyw pod rzutnik; 

Sprzęt jest wykorzystywany przede wszystkim przy przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
dotyczących projektów planów miejscowych oraz przeprowadzaniu dyskusji publicznych 
dotyczących projektów planów miejscowych. 
 

 

WSPÓŁPRACA Z PARTNERSKĄ GMINĄ SEELZE 
 
Gmina Mosina kontynuuje współpracę z partnerską gminą Seelze z Regionu Hannover 

w Niemczech. Burmistrz Gminy Mosina zaprosił delegację z Seelze do wzięcia udziału 
w obchodach 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej w maju 2018 r. Niestety 
z uwagi na organizowane w tym samym czasie wydarzenia w Seelze z udziałem partnerskiej 
gminy z Francji, partnerzy z Niemiec nie mogli przyjechać do Mosiny. Wizytę gości z Seelze 
zaplanowano na rok 2019. 
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GLÓWNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE W 2018 ROKU 
 

INFORMATOR MOSIŃSKI 
 

Jednym z głównych działań informacyjnych i promocyjnych wykonywanych przez 
Gminę Mosina jest wydawanie od 2015 roku „Informatora Mosińskiego”. Nakład od marca 
2018 roku wynosi 9 950 egzemplarzy. W poprzednim roku ukazało się 11 numerów wraz 
z trzema dodatkami specjalnymi w tym 2 poświęcone obchodom proklamacji Rzeczypospolitej 
Mosińskiej, których kolportaż odbywa się bezpośrednio do domów naszych mieszkańców. 
Ponadto każdy numer jest dostępny dla czytelników poprzez stronę internetową 
www.mosina.pl. Oto podsumowanie lat wcześniejszych: 
 
2017 r.: ukazało się 11 numerów „Informatora Mosińskiego” 

2016 r.: ukazało się 11 numerów „Informatora Mosińskiego” oraz dodatek specjalny - Wydatki 
inwestycyjne 2016, dodatek specjalny „500+”; dodatek specjalny „Budżet Obywatelski”. 

2015 r.: ukazało się 8 numerów, 1 dodatek specjalny do numeru z okazji 25-lecia samorządu 
terytorialnego. 

 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE 
 

W roku 2018 w ramach środków przeznaczonych w budżecie na promocję Gminy Mosina 
zrealizowano m.in. następujące zadania: 
1. Promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu GRATKA.pl, abonament 

miesięczny, pakiet kodów wyróżniających ogłoszenia; 
2. Druk „Informatora Turystycznego w trzech wersjach językowych (pol, ang, niem.) 

 w nakładzie 14 tys. Egzemplarzy; 
3. Druk materiałów promocyjnych oraz reklama w magazynie Jazz Forum XII 

Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą zorganizowanych przez Mosiński Ośrodek 
Kultury w kwietniu 2018 r.; 

4. Zlecenie produkcji oraz emisja reklamy w Radio Poznań XII Ogólnopolskich Dni 
Artystycznych z Gitarą zorganizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury w kwietniu 
2018 r.; 

5. Stworzenie oraz administracja aplikacji eGazety na potrzeby publikacji elektronicznych 
wydań biuletynu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie „Informator Mosiński”; 

6. W ramach kampanii informacyjnej „Płać podatek w Gminie Mosina” zostały zamieszczone 
ogłoszenia w prasie lokalnej: w „Gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej” w gazecie „Nasza-
okolica.pl” i gazecie „Fakty Mosińsko-Puszczykowskie”. Wydrukowane zostały ulotki w 
ramach kampanii „Płać podatek w Gminie Mosina” oraz akcji „Baza gruntów”, które 
dystrybuowane były wśród mieszkańców m.in. wraz decyzjami o podatku od 
nieruchomości; 

7. We współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie w dniu  
28.04.2019 r. zorganizowano imprezę Król Parku 2018 i Grand Prix Nordic Walking; 

8. Zlecono wykonanie oraz montaż tabliczek z historycznymi opisami nazw ulic; 

http://www.mosina.pl/
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9. Organizacja sezonowego Punktu Informacji Turystycznej w Muzeum Pałacu w Rogalinie - 
wynagrodzenie 2 pracowników obsługujących Punkt Informacji Turystycznej od VI do VIII 
2018 r.; 

10. W ramach kampanii informacyjnej skierowanej głównie do seniorów z Gminy Mosina 
zostały zakupione Pudełka Życia. 

11. Zaprojektowano i zlecono wykonanie materiałów promocyjnych przeznaczonych do 
sprzedaży w „Sklepiku Eleganta”; 

12. Współorganizacja z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie Mistrzostw Świata Nordic 
Walking, które odbyły się w dniach 30.06-01.07.2018 r. w Krajkowie; 

13. Organizacja obchodów 170. Rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej; 
14. Organizacja imprezy „Szeroko na Wąskiej”; 
15. Organizacja imprezy kulturalnej w dniu 13.10.2018 r. z okazji 25-lecia Galerii Miejskiej 

w Mosinie; 
16. Obchody Narodowego Święta Niepodległości; 
17. Zlecono wykonanie projektu wizualizacji krajobrazowej trzech nowoprojektowanych tras 

rowerowych przebiegających przez teren gminy Mosina: 
- TRASA 1 – Mosina – Górka – Stare Dymaczewo - Mosina 
- TRASA 2 – Mosina – Rogalin - Rogalinek 
- TRASA 3 – Mosina – Sowinki – Żabinko – Krajkowo – Baranowo- Sowinki - 

Mosina 
 

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z 
ORGANIZACJAMII POZARZĄDOWYMI 
 
Uchwała Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r., określa formy 
współpracy. Dotyczą one zarówno współpracy mającej na celu współfinansowanie przez 
Gminę Mosina określonych zadań (wymiar finansowy współpracy), jak i innych działań 
pozafinansowych.  

Do pozafinansowych form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innym 
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego należą: 

1. w sferze informacyjno-promocyjnej m.in.: serwis informacyjny na stronie internetowej 
Gminy Mosina (www.mosina.pl), promocja działalności organizacji pozarządowych na 
terenie Gminy i w lokalnych mediach, udostępnianie informacji, które wiążą się z 
zakresem działań organizacji pozarządowych; 

2. w sferze edukacyjno-szkoleniowej: angażowanie organizacji pozarządowych do 
wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć; 

3. w sferze organizacyjno-technicznej i innej: tworzenie wspólnych zespołów o 
charakterze inicjatywnym i doradczym, udostępnienie dla potrzeb organizacji 
pozarządowych internetu, faxu, komputera, telefonu będących w dyspozycji Gminnego 
Centrum Informacji, współorganizowanie imprez o charakterze kulturalno-sportowym 
integrujących społeczność lokalną i różne grupy społeczne wg gminnego kalendarza 
imprez. 
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W roku 2018 zaplanowano, iż współpraca finansowa Gminy Mosina z organizacjami 
pozarządowymi będzie dotyczyć, w szczególności, następujących obszarów i zadań 
priorytetowych: 

1. zadania w zakresie pomocy społecznej, w szczególności: 
a. pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
b. organizacja „Wieczerzy Wigilijnej” dla osób w trudnej sytuacji materialnej, 
c. działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 
d. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu pomocy społecznej; 
 

2. zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury, sztuki 
i tradycji narodowej, w szczególności: 
a. organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych, 
b. przeglądy twórczości amatorskiej, 
c. kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca, 
d. działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych, 
e. działania z zakresu edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem programów 

skierowanych do dzieci i młodzieży, 
f. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej; 

3. zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności: 
a. organizowanie aktywnych form wypoczynku podczas ferii szkolnych i wakacji, 
b. organizowanie aktywnych form wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych, 
c. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 
4. zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 

i ratownictwa, w szczególności: 
a. organizacja wspólnych działań jednostek OSP, szkoleń i seminariów, 
b. zadania z zakresu obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego, 
c. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; 
 
5. zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, w 

szczególności: 
a. wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych 

wspomagających dzieci i młodzież, 
b. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
c. prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu niwelowanie barier w zakresie 

kontaktu z przyrodą, zwierzętami oraz poruszania się i funkcjonowanie w dużym 
mieście, 

d. działania edukacyjne mające na celu promocje zdrowia i rozpowszechnianie zdrowego 
stylu życia, 

e. edukacja w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowych postaw społecznych, 
f. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych; 
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g. zadania w zakresie promocji gminy i organizacji wolontariatu, 
 
6. zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, w szczególności:  

a. działania mające na celu aktywizacje ruchową osób starszych, 
b. organizacja turniejów sportowych, udział w tych turniejach, 
c. organizacja pozalekcyjnych form aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych, 
d. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki; 
7. działania na rzecz rodziny, ochrony praw dziecka, wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, w szczególności: 
a. organizacja pracy z rodziną, w tym świadczenie usług przez asystenta rodziny, 
b. prowadzenie placówki dziennego wsparcia, 
c. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu działań na rzecz rodziny, ochrony praw dziecka, wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej. 

 
Gmina Mosina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku 

publicznego w ramach ustalonego programu na rok 2018 roku planowała przeznaczyć środki 
finansowe w wysokości nie większej niż 215 000,00 zł. 

We wszystkich ogłoszony otwartych konkursach ofert złożono łącznie 63 oferty, 
natomiast dofinansowanie otrzymało 57 z nich. W sumie wszystkie oferty zostały złożone przez 
28 organizacji pozarządowych. Ostateczna wysokość wydatkowanych środków finansowych 
na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na podstawie Uchwały Nr LIX/666/17 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. wyniósł 535 708,38 zł.(wysokość 
zaangażowanych środków własnych organizacji oraz wartość udzielonej dotacji). Natomiast 
wielkość przyznanych dotacji z budżetu Gminy Mosina wyniosła 198 500,00 zł. 

Na podstawie informacji z realizacji Uchwały NR III/7/10Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
na terenie Gminy Mosina w 2018 r. oraz na podstawie informacji z realizacji Uchwały 
Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. liczba uczniów korzystających 
z zajęć sportowych pozaszkolnych, organizowanych przez podmioty otrzymujące 
dofinansowanie z budżetu Gminy Mosina w 2018 r. wyniosła około 740 osób. 

Liczba ta stanowi prawie 31 % uczniów uczęszczających do szkół podstawowych 
w Gminie Mosina w 2018 roku.  

 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 
 

W ostatnim roku kadencji Rady Miejskiej w Mosinie 2014-2018, czyli w 2018 r., Rada 
Miejska w Mosinie odbyła w sumie 15 sesji, z czego 1 absolutoryjną, 4 nadzwyczajne i 2 
uroczyste. Natomiast w tym samym roku nowej kadencji 2018-2023, Rada Miejska w Mosinie 
odbyła w sumie 3 sesje. 
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Zestawienie wszystkich podjętych uchwał w 2018 r. roku przez Radę Miejską w 
Mosinie wraz z podsumowaniem stanu ich realizacji znajduje się w załączniku do niniejszego 
raportu. 

 

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO, 
KTÓRYCH JEDYNYM WŁAŚCIELEM JEST GMINA 
MOSINA 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Mosina utworzyła trzy spółki prawa handlowego oraz 
posiadała udziały w AQUANET S.A. spółce prawa handlowego, działającej w formie spółki 
akcyjnej. 

 

Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000182987 w dniu 24 stycznia 2000 r. i od tego momentu formalnie rozpoczęła swoją 
działalność. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.104.000,00 zł i dzieli się na 3.104 udziały po 1.000,00 zł 
każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik, którym jest 
Gmina Mosina. 

Zarząd Mosińskiego TBS Spółki z o.o. jest jednoosobowy. Każdorazowy Prezes 
Zarządu pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Spółki. 
W Spółce w latach 2016-2018 zatrudnione były dwie osoby na pełen etat oraz 1 osoba w 
wymiarze 1/5 etatu. 
Podstawowym przedmiotem działalności Mosińskiego TBS Spółki z o.o. jest budowa domów 
mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu. Aktualnie Mosińskie TBS Spółka z o.o. 
administruje zasobami mieszkaniowymi obejmującymi 170 mieszkań w jedenastu budynkach 
wielorodzinnych o powierzchni użytkowej mieszkań 8.288,80 m2, oraz dwa lokale użytkowe 
o łącznej powierzchni 76,4 m2. 
Spółka na finansowanie swojej działalności inwestycyjnej – budowę budynków mieszkalnych 
na wynajem, korzysta z długoterminowych kredytów bankowych ze środków Krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego, którego dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie. 
W roku 2018 działalność Spółki, w szczególności, koncentrowała się na zarządzaniu 
i administrowaniu zasobem lokalowym oraz działaniami związanymi z planowaną inwestycją, 
która z przyczyn niezależnych od MTBS Sp. z o.o., nie została rozpoczęta. 
Spółka osiągnęła zysk netto w ostatnich 3 latach w następujących wysokościach: 
 
W roku 2016 – 147.715,70 zł 
W roku 2017 – 212.618,70 zł 
W roku 2018 – 171.687,17 zł 
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Struktura przychodów i kosztów w latach 2016-2018 przedstawia się następująco: 
 2016 2017 2018 
Przychody 
Przychody netto ze sprzedaży 95,47% 96,28% 97,34% 
Pozostałe przychody operacyjne 3,04% 2,52% 1,64% 
Przychody finansowe (w tym odsetki od 
lokat) 

1,48% 1,20% 1,02% 

Koszty 
Koszty działalności operacyjnej (w tym 
m.in. amortyzacja, zużycie materiałów, 
usługi obce, podatki, wynagrodzenia, 
ubezpieczenia) 

84,21% 88,49% 89,76% 

Pozostałe koszty operacyjne 1,67% 0,37% 0 
Koszty finansowe 14,12% 11,14% 10,24% 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000391930 w dniu 25 marca 2011 r. i od tego momentu formalnie rozpoczęła swoją 
działalność. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 380 200 zł i dzieli się na 87 604 udziały po 50,00 zł każdy. 
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik, którym jest Gmina 
Mosina. Kapitał zapasowy wynosi 2 309 591,54 zł 
 
Zarząd Spółki jest Zarządem jednoosobowym.  

Przedmiotem podstawowej działalności firmy jest zbieranie odpadów innych niż 
niebezpieczne, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, odzysk surowców 
z  materiałów segregowanych. Pozostałe rodzaje działalności to utrzymanie porządku na 
terenach publicznych, zimowe utrzymanie dróg, administrowanie obiektami mieszkalnymi 
i użytkowymi, obsługa Strefy Płatnego Parkingu Niestrzeżonego, prace remontowe budowlane 
i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład realizuje dowozy uczniów do 
szkół na terenie gminy, a także dowozi osoby niepełnosprawne do placówek oświatowych 
położonych na terenie gminy, a także na terenie gmin sąsiednich. Prowadzenie Okręgowej 
Stacji Kontroli Pojazdów. 

Liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w dniu 31 grudnia 2018 roku 
wynosiła 75 pracowników. Ponadto Spółka zatrudniała średnio w 2018 r. 19 zleceniobiorców 
na podstawie umów cywilno-prawnych.  

Działalność zakładu w roku 2018 prowadzona była w oparciu o następujące działy; 
1. Dział Księgowo-Pracowniczy ; 
2. Dział Usług Komunalnych realizuje następujące zadania: 
- wywozu nieczystości komunalnych - z miasta i gminy Mosina, 
- wywozu nieczystości płynnych, 
- prace porządkowe, opróżnianie koszy,  
- zbierania i segregacji surowców wtórnych z terenów niezamieszkałych miasta i gminy 

Mosina, 
- wywozu odpadów budowlanych, 
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- sprzątania dzikich wysypisk i padłej zwierzyny, 
- pompowania wody z zalanych ulic, 
- obsługi imprez masowych – zabezpieczenie w pojemniki i wywóz odpadów, 
- obsługi umów z poza gminy np. Puszczykowo – wywóz odpadów z dzikich wysypisk 

oraz pompowanie wody, 
- przyjmowania zleceń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, kontenery itp., 
- załatwiania reklamacji dotyczących wywozów, uszkodzeń, 
- zamawiania i sprzedaż pojemników na odpady, 
- udzielania informacji o wywozach. 

3. Dział Administracji realizuje następujące zadania: 
- zarządzanie i administrowanie zasobem nieruchomości Gminy Mosina. 
- prowadzenie Punktu Czasowego Pobytu Zwierząt Bezdomnych. 
- prowadzenie szalet miejskich, 
- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. 
- udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 
4. Dział Transportu Osobowego realizuje następujące zadania: 
- - dowozy szkolne, 
- -usługi transportowe realizowane na podstawie umów zawieranych z podmiotami 

zewnętrznymi, 
- -usługi napraw w ramach warsztatu wykonującego naprawy dla całej Spółki, 
- - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. 
5. Dział Drogowo-Remontowy realizuje następujące zadania: 
- - bieżące utrzymanie dróg; 
- - wykonywanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg; 
- - profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych; 
- - usuwanie zadoleń na drogach gruntowych i zaniżeń na drogach tłuczniowch 

mieszanką kamienia łamanego, tłuczniem kamiennym i gruzobetonem; 
- - awaryjny remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-

bitumiczną; 
- - montaż nowych i naprawa istniejących: znaków drogowych, tablic z nazwami ulic; 
- - montaż nowych i naprawa istniejących słupków wygrodzeniowych, barier drogowych; 
- - montaż nowych i naprawa istniejących koszy ulicznych, stacji na psie odchody; 
- - montaż nowych, naprawa istniejących oraz utrzymanie w czystości wiat 

przystankowych; 
- - utrzymywanie czystości dróg, ścieżek rowerowych oraz chodników; 
- - pielęgnacja terenów zielonych z nasadzeniami drzew, krzewów i kwiatów; 
- - wycinki oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów; 
- - awaryjne czyszczenie sieci i urządzeń w istniejącej kanalizacji deszczowej; 
- - przegląd i czyszczenie separatorów; 
- - czyszczenie przepustów drogowych; 
- - całoroczny dozór na przepompowniami w m. Mosina i Pecna oraz kanalizacją 

deszczową; 
- - prace remontowe na zlecenie Działu Administracji; 
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WYNIKI FINANSOWE OSIAGNIĘTE PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
SP. Z O.O. W MOSINIE 

Pozycja 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym: 15 423 391,74 10 699 563,28 9 567 558,91 

Koszty działalności operacyjnej 13 989 983,78 10 481 960,72 10 118 336,67 

Amortyzacja 457 064,89 371 117,59 315 935,39 

Zużycie materiałów i energii 2 211 151,77 2 209 842,79 1 966 665,52 

Usługi obce 6 055 332,80 3 146 788,66 2 907 313,96 

Podatki i opłaty, w tym: 164 766,25 115 943,97 104 968,49 

Wynagrodzenia 4 069 378,35 3 723 211,37 3 896 686,74 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 953 995,23 864 965,69 889 500,88 

Pozostałe koszty rodzajowe 53 742,80 17 620,65 6 519,16 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 551,69 32 470,00 30 746,53 

Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 1 433 407,96 217 602,56 -550 777,76 

Pozostałe przychody operacyjne 78 347,54 55 396,44 71 041,33 

Pozostałe koszty operacyjne 81 889,88 45 164,24 53 097,33 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C 
+ D - E) 1 429 865,62 227 834,76 -532 833,76 

Przychody finansowe 9 647,83 10 686,01 15 166,47 

Koszty finansowe 2 301,89 164,75 802,6 

Zysk (strata) brutto (I ± J) 1 437 211,56 238 356,02 -518 469,89 

Podatek dochodowy 277 827,00 50 086,00  

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty) - - - 

Zysk (strata) netto (K - L - M) 1 159 384,56 188 270,02 -518 469,89 

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. w dniu składania Raportu o stanie Gminy Mosina nie 
zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. 
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PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 
W MOSINIE 
 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656212 
w dniu 30 grudnia 2016 r. i od tego momentu formalnie rozpoczęła swoją działalność. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 915 000,00 zł. i dzieli się na 
1 830 udziały po 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny 
wspólnik, którym jest Gmina Mosina. 

Zarząd Spółki jest Zarządem dwuosobowym. Powołany został również Prokurent.  

Przedmiotem podstawowej działalności firmy jest zbieranie odpadów innych niż 
niebezpieczne, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, odzysk z materiałów 
segregowanych od mieszkańców Miasta i Gminy Mosina. Ponadto prowadzimy działalność 
w zakresie komunikacji zbiorowej, na którą składa się 6 gminnych linii komunikacyjnych na 
terenie Miasta i Gminy Mosina. „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie 
prowadzi również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK. 

Struktura organizacyjna: 
1. Dział Wywozów, 
2. Dział Transportu (Od 01.09.2017r. wykonujemy zadania w zakresie komunikacji 

miejskiej). 

Zatrudnienie:  
- Kierownik 
- Inspektor Działu Wywozów 
- Maszynista spycharek i ciągników – 8 osób 
- Ładowacz nieczystości stałych i płynnych – 13 osób 
- Pracownik PSZOK 

 

Pozycja 2017 rok 2018 rok 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 2 607 297,88 3 237 672,02 

Koszty działalności operacyjnej 2 559 236,83 3 559 785,91 

Amortyzacja 106 969,86 73 639,71 

Zużycie materiałów i energii 165 959,64 609 269,20 

Usługi obce 1 076 509,69 932 053,06 

Podatki i opłaty, w tym: 9 214,60 20 636,20 

Wynagrodzenia 982 573,14 1 582 863,42 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 213 167,17 319 204,20 
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Pozostałe koszty rodzajowe 4 842,73 22 120,12 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - 

Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) - 18 061,05 - 322 113,89 

Pozostałe przychody operacyjne 2,08 6 351,16 

Pozostałe koszty operacyjne 90 0033,17 853,34 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) - 41 940,04 - 316 616,07 

Przychody finansowe - 17,28 

Koszty finansowe 1 973,75 389,51 

Zysk (strata) brutto (I ± J) - 43 913,79 -316 988,30 

Podatek dochodowy 1 223,00  

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) - - 

Zysk (strata) netto (K - L - M) - 15 136,79 -316 988,30 

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. w dniu składania Raportu o stanie Gminy Mosina nie 
zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. 

II. WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

INFRASTRUKTURA 
 

DROGI i OŚWIETLENIE I INWESTYCJE KUBATUROWE, I 
POZOSTAŁE ZREALIZOWANE W 2018 R. UJĘCIE GRAFICZNE 
 

Burmistrz Gminy Mosina zarządza drogami: 
- gminnymi (publicznymi i wewnętrznymi); 
- powiatowymi (w granicach miasta Mosina). 

 
Drogi gminne mają długość ok. 139 km. 
Drogi gminne wewnętrzne mają długość ok. 39 km. 
Na podstawie danych statystycznych zagregowanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu 
wynika, iż w 2017 roku długość ścieżek rowerowych wyniosła 16,1 km.  
 
Drogi powiatowe (w granicach miasta Mosina) zarządzane są przez Burmistrza Gminy od  
2009 r. na podstawie porozumienia i mają długość 5,36 km i są drogami utwardzonymi. 
Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich dróg powiatowych na terenie Gminy. 
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NR 

DROGI 
PRZEBIEG DŁUGOŚC 

W KM 
KLASA 

2460P Poznań – gr. powiatu – Czapury – Wiórek 
– Sasinowo – Rogalinek 9,69 G 

2461P Czapury – Babki – Daszewice – Kamionki 
– Borówiec – Gądki 5,389 Z 

2462P Daszewice – Kubalin – Rogalinek 7,087 L 

2463P 
Mosina (ulice Mostowa, Śremska) – 

Żabinko – gr. powiatu – Żabno – 
Grabianowo 

6,905 G 

2464P Świątniki – Radzewice – Czmoniec – gr. 
powiatu – Zbrudzewo 4,259 G 

2465P 
Mosina (ul. Leszczyńska) – Krosno – 
Drużyna – Nowinki – gr. powiatu – 

Iłowiec – Czempiń 
8,510 G 

2466P 
Mosina (ul. Wawrzyniaka, Sowiniecka) – 

Sowiniec – Baranowo – gr. powiatu – 
Żabno 

8,870 Z 

2467P Pecna – gr. powiatu – Grzybno – Żabno 0,112 Z 
2469P Dymaczewo – Borkowice – Drużyna 5,638 Z 
2478P Mieczewo -Dworzyska – Radzewo 0,967 Z 

2491P Borkowice – gr. powiatu – Srocko Wielkie 
– Piechanin 0,866 L 

2495P Komorniki – Jeziory – Puszczykowo (ul. 
Dworcowa) 4,027 L 

3911P 
(Głuchowo – Bieczyny) granica powiatu – 

Pecna 
 

2,466 L 

SUMA 64,786  
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

Przez gminę Mosina przebiega 13 dróg powiatowych, stanowiących 9,13% całej sieci dróg 
powiatowych 

Przez Gminę Mosina przebiegają dwie drogi wojewódzkie: 
NR DROGI PRZEBIEG KLASA 

430 Poznań – Miasto Mosina G 

431 
Granowo – Nowe 

Dymaczewo – Mosina – 
Kórnik 

G 

Źródło: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

 
Oświetlenie będące własnością Gminy Mosina: 

- liczba słupów – 1206  
- liczba opraw – 1392 

Oświetlenie będące we władaniu ENEA Oświetlenie: 
- liczba słupów – 2567 
- liczba opraw - 2897 
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MIESZKANIA KOMUNALNE i POZOSTAŁE ZASOBY 
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM 
ZASOBEM GMINY 
 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mosina został 
przyjęty przez Radę Miejską w Mosinie Uchwałą Nr LII/361/13 z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie Uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Mosina na lata 2014 – 2018. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do stworzenia 
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mosina na 
kolejny okres. 

Realizując obowiązki gminy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, podejmowano 
działania zmierzające do tworzenia warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych 
członków wspólnoty samorządowej. 

Gmina Mosina utrzymywała swój zasób mieszkaniowy na takim poziomie, aby umożliwić 
tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 
samorządowej, przeznaczając lokale mieszkalne lub socjalne dla osób ubiegających się o najem 
z zasobu Gminy, które spełniają kryteria określone w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina albo oczekujących na 
dostarczenie lokalu w oparciu o prawomocny wyrok sądu. W miarę potrzeb i obowiązków 
wynikających z ustaw przeprowadzono remonty w lokalach i budynkach mieszkalnych. 

Nie udało się zrealizować założenia Programu polegającego na budowie budynku 
wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi i specjalnymi, ujęty w prognozach w ww. 
Programie. 

W okresie 2014-2018 Gmina Mosina nie dokonywała sprzedaży lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina. 

W latach 2016-2018 Gmina Mosina pozyskała natomiast do swojego mieszkaniowego zasobu 
9 lokali w drodze najmu od podmiotów zewnętrznych (3 lokale z Mosińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz 6 lokali z Wielkopolskiego Parku Narodowego). 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. toczyło się 5 postępowań sądowych w sprawach 
o eksmisję z lokali mieszkalnych i socjalnych. Główną przyczyną postępowań eksmisyjnych 
są znaczne zaległości lokatorów w opłatach z tytułu czynszu. 
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LICZBA BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO GMINY WG FUNKCJI 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI ILOŚĆ LOKALI 
Lokale mieszkalne 

Mosina  130 
Krosno 20 
Pecna  2 
Rogalin  2 
Rogalinek  1 
Wiórek  5 
Dymaczewo Stare  1 
Mieczewo  1 
Jeziory  6 
Krosinko  2 
Nowinki  1 
Czapury  1 

Lokale użytkowe 
Mosina  14 
Pecna  8 
Rogalinek  2 
Sowinki  1 
Czapury  2 
Wiórek 1 

 

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina Mosina w swoim zasobie posiadała 172 lokale mieszkalne, 
w tym 14 lokali socjalnych. Ponadto Gmina Mosina posiada 28 lokali użytkowych. 

 

DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ 
NIERUCHOMOŚCIAMI 

W 2018 r. dochody z tytułu czynszu za najem lokali pozostających w zasobie 
nieruchomości gminnych a administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Mosinie wyniosły 496 302,87zł. Zadłużenie z tytułu należności czynszowych na dzień  
31 grudnia 2018 r. wyniosło 111 661,52 zł. (w tym 68 195,50 zł zabezpieczone nakazami 
zapłaty) oraz z tytułu dostaw mediów 209 964,79 zł. (w tym 174 865,18 zł zabezpieczone 
nakazami zapłaty).  
Za zarządzanie nieruchomościami Gmina Mosina poniosła zapłaciła Zakładowi Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie w 2018 r. kwotę 509 334,36 zł. 

 

POLITYKA CZYNSZOWA 
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mosina na lata 

2014 – 2018 zakładał znaczną podwyższę czynszu w lokalach mieszkalnych (tj. stawkę 
bazową). Nie osiągnięto prognozowanej wysokości stawki bazowej czynszu. Przyczyną 
planowanej podwyżki czynszu była zakładana inwestycja polegająca na budowie nowych 
lokali. Wobec odstąpienia od realizacji tego zamierzenia oraz mając na uwadze poziom 
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zadłużenia lokatorów nie dokonywano w okresie obowiązywania przedmiotowego Program 
zmian wysokości stawki bazowej. 

Zważywszy jednak na wysokie koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy konieczne 
będzie ponowna analiza kwestii wysokości czynszu w wieloletnim programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina przyjętym na kolejne lata. Wprowadzona z dniem  
21 kwietnia 2019 r. nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego umożliwi wprowadzenie zmian w powyższym zakresie.  

 

STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ 
GMINY MOSINA 

L.P. Adres nieruchomości Ocena stanu 
technicznego 

Prace do wykonania 

1 Mosina 
Poznańska 18 

Stan budynku 
niedostateczny 
 

Pokrycie dachowe do wymiany. 
Balkony, elewacja do kapitalnego remontu. 
Wymiana stolarki zewnętrznej. 
Remont klatki schodowej i ścian 
wewnętrznych. 
Instalacja elektryczna częściowo do wymiany. 

2 Mosina  
Krotowskiego 11 

Stan dobry Przewody kominowe do remontu 

3 Mosina  
Krotowskiego 16 

Stan budynku 
niedostateczny 

Budynek do kapitalnego remontu 

4 Mosina  
Krotowskiego 16 b 

Do rozbiórki  

5 Mosina  
Krotowskiego 16 c 

Stan dobry  

6 Mosina  
Krotowskiego 16 d 

Stan budynku 
dostateczny 

Do wykonania konserwacja dachu i stolarki 
zewnętrznej, uzupełnienie odpadających 
tynków 

7 Mosina  
Leśna 31 

Stan budynku dobry Dach do kapitalnego remontu 

8 Mosina 
Mickiewicza 1 

Stan budynku dobry Korony kominowe do remontu. 
Stolarka zewnętrzna częściowo o wymiany 

9 Mosina 
Pożegowska 9 

Stan budynku 
dostateczny 

Do kapitalnego remontu ciąg komunikacyjny 
zewnętrzny oraz balkonów. 
Wykonanie wentylacji nawiewno – 
wywiewnej. 
Konserwacja pokrycia dachowego. 

10 Mosina 
Pożegowska 10a 

Stan budynku dobry Uzupełnienie ubytki tynku ścian 
zewnętrznych. 
Przemurowanie kominów. 
Konserwacja dachu 
Wymiana stolarki zewnętrznej. 

11 Mosina 
Pożegowska 10 

Stan budynku dobry Wykonanie instalacji wentylacyjnej, remont 
przewodów kominowych. 
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12 Mosina 
Pożegowska 11 

Stan budynku dobry Wykonanie wentylacji, remont 
rozwarstwionych murów. 
Rozbiórka pomieszczeń gospodarczych. 

13 Mosina 
Pożegowska 12 

Stan budynku dobry Korony kominowe do remontu, naprawa 
dachu, izolacja fundamentów. 

14 Mosina 
Pożegowska 17 

Stan budynku dobry Naprawa dachu i kominów, remont 
rozwarstwionych murów. 
Remont pomieszczeń gospodarczych. 
Wykonanie wentylacji. 

15 Mosina 
Fidlera 3 

Stan budynku dobry Wykonanie nowego pokrycia dachowego. 
Wykonanie wentylacji, korony kominowe do 
remontu. 

16 Mosina 
Pożegowska 3 

  

17 Mosina 
Pożegowska 3 a 

Stan budynku 
dostateczny 

Wentylacja wywiewna do wykonania, remont 
przewodów kominowych. 
Wymiana rynien i rur spustowych, naprawa 
dachu. 

18 Mosina 
Pożegowska 3 b 

Stan budynku 
niedostateczny  

Do rozbiórki 

19 Mosina 
Dworcowa 3a 

Stan budynku dobry Remont klatki schodowej i ścian 
wewnętrznych 

20 Mosina 
Śremska 14 

Stan budynku średni Remont pokrycia dachowego. 
Kapitalny remont balkonu i tarasu. 
Wykonanie wentylacji kotłowni i łazienek. 

21 Mosina 
Sowiniecka 6c 

Stan budynku dobry Remont cokołu budynku. 
Wykonanie wentylacji 

22 Mosina 
Sowiniecka 75 

Stan budynku dobry Wykonanie wentylacji kotłowni 

23 Mosina  
Krotowskiego 16 

Stan budynku dobry Remont elewacji, konserwacja pokrycia 
dachowego. 
Wykonanie wentylacji pomieszczeń. 

24 Borkowice 25 Stan budynku dobry Brak wentylacji wywiewnej pomieszczenia 
kuchni 
Remont poddasza. 

25 Rogalinek 
Kościelna 3 

Stan budynku średni Ocieplić i wyprowadzić ponad dach 
wentylację. 
Remont instalacji elektrycznej świetlicy 
i przedszkola. 
Remont dachu. 

26 Krosinko Wiejska 45 Stan budynku 
niedostateczny 

Do rozbiórki lub kapitalnego remontu 

27 Dymaczewo Stare 
Podgórna 10 

Stan budynku dobry Wentylacja wywiewna pomieszczenia 
kuchennego 

28 Pecna 
Główna 18 

Stan budynku 
dostateczny 

Remont klatki schodowej i ścian 
wewnętrznych 

29 Krosno 
Główna 25a 

Stan budynku 
dostateczny 

Naprawa pokrycia dachowego. 
Brak wentylacji nawiewnej do kotłowni. 

30 Krosno 
Główna 25b 

Stan budynku dobry Naprawa dachu i opierzenia. 
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31 Rogalin 
Szkolna 1 

Stan budynku średni  

32 Mieczewo 
Szeroka 4 

Stan budynku 
dostateczny 

Remont ścian zewnętrznych, remont koron 
kominowych 

33 Mieczewo 
Szeroka 3 

Stan budynku dobry W trakcie remontu 

34 Czapury 
Poznańska 78 

Stan budynku 
dostateczny 

Brak wentylacji kotłowni 

35 Wiórek 
Szkolna 11 

Stan budynku dobry  

36 Daszewice 
Piotrowska 5 

Stan budynku dobry  

37 Nowinki 
Powstańców Wlkp. 
17 

Stan budynku dobry  

38 Dymaczewo Nowe 
Witosa 11 

Stan budynku dobry  

39 Krajkowo 24 Stan budynku dobry  
40 Krosinko 

Wiejska 47a 
Stan budynku dobry  

41 Radzewice 
Długa 17 

Stan budynku dobry Wykonanie wentylacji wc, OSP, remont 
instalacji elektrycznej 

42 Sowinki 1c Stan budynku 
dostateczny 

Przeznaczony do remontu i rozbudowy 

43 Świątniki 
Kórnicka 8a 

Stan budynku dobry  

44 Wiórek 
Podleśna 12 

Stan budynku dobry  

45 Żabinko 33 Stan budynku dobry Wykonanie wentylacji od nagrzewnicy 
46 Śremska 87 Stan budynku dobry Naprawa dachu, remont instalacji elektrycznej  
47 Czapury 

Poznańska 78/80 
Stan budynku dobry Remont konstrukcji stalowej, elewacji 

i pokrycia dachowego. 
48 Pecna 

Główna 50 
Stan budynku dobry Remont komina, wykonanie wentylacji, 

wymiana rozdzielni elektrycznej 
49 Mosina 

Dworcowa 3 
Stan budynku dobry Przygotowany do remontu. 

50 Krosno 
Piaskowa 6 

Stan budynku dobry  

51 Mosina 
Wawrzyniaka 1 

Stan budynku 
niedostateczny 

Do rozbiórki bądź kapitalnego remontu 

52 Mosina 
Wiosny Ludów 5 

Stan budynku dobry  

53 Czapury 
Poznańska 76 

Stan budynku dobry  
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PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI 
GMINY MOSINA 
 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Mosina nie miała opracowanego i zatwierdzonego 
Planu wykorzystania zasobu nieruchomości. Na dzień sporządzenia Raportu o stanie Gminy 
Mosina został przygotowany projekt Planu, który został przekazany do zaopiniowania przez 
służby merytoryczne Urzędu Miejskiego w Mosinie. W najbliższym czasie zostanie on 
zatwierdzony. 
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USŁUGI 

TRANSPORT PUBLICZNY 

 

LICZBA PASAŻERÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO  
Liczbę pasażerów transportu zbiorowego obsługiwanego przez Gminę Mosina przedstawia 
poniższa tabela. 

ROK LICZBA PASAŻERÓW 
2016 55 867 
2017 59 268 
2018 59 898 

 

Dane zostały obliczone na podstawie ilości sprzedanych biletów. Dane nie uwzględniają tych osób które korzystają 
z różnych ulg i zwolnień. 
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KULTURA, SPORT, TURYSTYKA i REKREACJA 

Mosiński Ośrodek Kultury 
Rok 2018 charakteryzował się organizacją bardzo wielu form o charakterze 

kulturalnym, kulturalno-patriotycznym oraz projektów edukacji kulturalnej. Mosiński Ośrodek 
Kultury przygotował i zrealizował wielu sprawdzonych, cyklicznych form oraz wprowadził do 
programu wielu nowych innowacyjnych form edukacji kulturalnych oraz projektów 
wpływających na rozwój kompetencji kulturalnych mieszkańców. W sumie zorganizowano 
105 różnych form kulturalnych: wystawy, koncerty, imprezy okolicznościowe, seanse filmowe, 
prelekcje, spotkania wykłady, konkursy tematyczne i inne. 

Jednocześnie Ośrodek stale prowadzi różne formy zajęć warsztatowych oraz uczestniczy w 
przygotowaniu ok. 80 różnych spotkań okolicznościowych organizowanych przez różne 
podmioty na terenie pomieszczeń Ośrodka. W różnych formach kulturalnych organizowanych 
przez Ośrodek lub z udziałem pracowników Ośrodka uczestniczyło kilka tysięcy osób oraz 
ponad kolejne kilka tysięcy widzów podczas imprez plenerowych.  

Do najważniejszych wydarzeń 2018 r. organizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury 
należały: 

- Mosiński Festiwal Muzyki Pasyjnej, 
- Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą, 
- IX Wielkopolski Przegląd Kapel Gitarowych, 
- Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej, 
- „Szeroko na Wąskiej”, 
- Obchody 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz obchody 100 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości. 
Mosiński Ośrodek Kultury prowadzi swoja działalność w oparciu o pomieszczenia 

budynku przy ul. Dworcowej w Mosinie. Głównym mankamentem pod względem lokalowym 
jest brak profesjonalnej Sali koncertowej na ok. 350 miejsc, posiadającej odpowiednie warunki 
techniczne i wyposażenie do realizacji koncertów i przedstawień dla mieszkańców. Obecnie 

2016 2017 2018
Wysokość wydatków na 1

mieszkańca 26,68 35,34 33,62
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korzystamy z Sali, która posiada atest na 198 miejsc oraz „gościnnie” z hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ul. Krasickiego.  

Konieczne jest wykonanie kolejnych niezbędnych prac remontowych w kotłowni Ośrodka oraz 
malowanie Sali Reprezentacyjnej oraz holu wejściowego do Ośrodka. Prac malarskich 
i remontowych wymaga blisko 60 % pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych Ośrodka.  

W okresie najbliższych lat niezbędnym jest wykonanie odnowienia powierzchni zewnętrznej 
elewacji budynków Ośrodka. Degradacja warstwy tynku zewnętrznego zagraża uszkodzeniu 
warstwy termoizolacyjnej budynków, a w konsekwencji konieczności wykonania gruntownego 
remontu elewacji. Kolejna bardzo konieczna inwestycja to wykonanie windy, która umożliwi 
osobom niepełnosprawnym i starszym pełen dostęp do budynków Ośrodka. W bieżącym roku 
mamy zabezpieczone środki na realizację pełnej dokumentacji projektowej na wykonanie 
windy.  

 

Galeria Sztuki w Mosinie 
 
Galeria Sztuki w Mosinie powstała poprzez wyłączenie Izby Muzealnej i Galerii Miejskiej 
z Mosińskiego Ośrodka Kultury na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr 
LXVII/767/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
Jej organizacyjne wyodrębnienie zbiegło się z organizacją w październiku obchodów 25 
LECIA Galerii Miejskiej w Mosinie. 
Inne najważniejsze wydarzenia: 
Czerwiec – wystawa prac podopiecznych Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie 
Lipiec- Krzysztof Ryfa – malarstwo 
Wrzesień- Krzysztof Mętel – z cyklu „Debiuty” – malarstwo (UAP) 
Wieczory Poetyckie 
Czerwiec - Kalina Izabela Zioła i Władimir Stockamn – poezja i muzyka 
Wrzesień – Maria Kogut – znana poetka wielkopolska z okazji obchodów 40- lecia pracy 
twórczej 
Listopad – Kalina Izabela Zioła i Michał Grudziński – wieczór poezji patriotycznej z okazji 
100 lecia Odzyskania Niepodległości i 100 Lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
Wystawy w Galerii Historycznej  
Sierpień – „Szeroko na Wąskiej” – wystawa „Kuchnia Polska” 
październik – „Sto lat temu w Wielkopolsce” wystawa przygotowana przez uczniów 
i nauczycieli SP Nr. 2 
listopad – 100 Lecie odzyskania Niepodległości 100 lecie Wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego – ze zbiorów własnych. 
 
Galeria Sztuki w Mosinie usytuowana jest w atrakcyjnym turystycznie, zabytkowym budynku 
dawnej bóżnicy żydowskiej wybudowanej około 1876 roku. Z uwagi na opiekę nad tym 
budynkiem Powiatowego Konserwatora Zabytków wymagane jest dokonanie następujących 
prac remontowych: 

- naprawę opierzenia i gzymsów, 
- wieżyczek, które uległy zniszczeniu przez warunki atmosferyczne, 
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- naprawę obsypującego się tynku na zewnątrz, 
- likwidacja znacznych pęknięć i zacieków wewnątrz budynku, 
- wykonanie wszystkich napraw po przeglądzie instalacji elektrycznej, 
- wymiana stolarki okiennej. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina nie 
posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Przedmiot 
i sposób działania jednostki określa jej statut. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie realizuje swoje zadania statutowe, w następujących 
obiektach: 

- Hala sportowa w Mosinie przy ul. Szkolnej 1 
- Hala widowiskowo-sportowa w Mosinie przy ul. Krasickiego 16 
- Stadion sportowy w Mosinie ul. Konopnickiej 29 
- Przystań Żeglarska w Dymaczewie Nowym 
- Kompleks Orlik 2012 w Mosinie ul. Krasickiego 16 
- Kapielisko Glinianki 
- Boisko trawiaste w Rogalinie 
- Boisko trawiaste w Rogalinku 
- Boisko trawiaste w Mieczewie 
- Boisko trawiaste w Nowinkach 
- Boisko trawiaste w Krajkowie 
- Boisko wielofunkcyjne w Dymaczewie Nowym 
- Boisko ze sztucznej trawy w Czapurach 
- Boisko trawiaste w Dymaczewie Nowym 

 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie w roku 2018 zorganizował bądź był współorganizatorem 
ok 60 imprez. Najważniejsze z nich: 

- Turniej, zawody w różnych dyscyplinach sportowych, 
- Wyjazdy oraz zajęcia organizowane w ramach Akcji Zima oraz Akcji Lato 
- 24-27.05.2018 - Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2018 wraz z towarzyszącymi 

imprezami sportowo-rekreacyjnymi 
- 27.05.2019 - V Bieg „Elegant na 5” oraz biegi dziecięce i młodzieżowe, Mistrzostwa 

Polski Elegantów 
- 30.06.-01.07.2018 - Mistrzostwa Świata Nordic Walking Mosina/Krajkowo 
- 6.10.2018 - MTB Wiórek – Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim 

i Przełajowym 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie czynnie współpracuje z klubami, stowarzyszeniami oraz 
innymi podmiotami w ramach promocji sportu na terenie Gminy Mosina. 
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Łącznie w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mosinie wzięło udział ok 8000 osób. 
 
 

OCHRONA ZDROWIA 
 

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PROGRAMACH ZDROWOTNYCH W 
2018 ROKU  

L.p. Nazwa programu 
zdrowotnego 

Środki 
finansowe 

PLN 

Liczba osób, 
które 

skorzystały 
z badań w 

2018r. 

Wykonawca 
programu 

1. 

Profilaktyczne badania 
mammograficzne dla kobiet w 

wieku 50-69 lat 

MAMMOGRAFIA OPEN  

NFZ 122 kobiet 

Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii 

Nowotworów OPEN 

Poznań ul. Kazimierz 
Wielkiego 24/26 

2. 
Profilaktyczne badania 

mammograficzne dla kobiet 
50-69 lat 

NFZ 154 kobiet 
NS ZOZ „Diagnostyk” 

Zielona Góra 

3. 
Profilaktyczne badania 

mammograficzne dla kobiet 
50-69 lat 

NFZ 545 kobiet 

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

LARGO Grodzisk Wlkp. 
ul. Mossego 3 

4. 

Program Profilaktyki raka 
gruczołu krokowego u 

mężczyzn od 50 roku życia 
(PSA) 

Urząd 
Marszałkowski 58 osób 

Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii 

Nowotworów OPEN 

5. 

Program Profilaktyki 
i wczesnego wykrywania 

chorób jelita grubego (badanie 
na obecność krwi utajonej) 
kobiety i mężczyźni od 50 

roku życia 

Urząd 
Marszałkowski 

Przedział 
wiekowy od 

68 lat. 

Pogadanka- 
15 osób, 

Badanie 26 
osób 

Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii 

Nowotworów OPEN 
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6. 

Profilaktyka raka szyjki 
macicy (HPV) u dziewcząt z 

rocznika 2001 oraz 2000 
(które nie skorzystały w roku 

poprzednim), oraz 2002 

Starostwo 
Powiatowe 

49 
dziewczynek 

Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska 
EDICTUM Sp. z.o.o. 

Poznań ul. Mickiewicza 
31 

7. 

Program Profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród 

dzieci, urodzonych w latach 
2007-2013 oraz 2008-2014 

 

Starostwo 
Powiatowe 

 

 

85 dzieci 

Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska 
EDICTUM Sp. z.o.o. 

Poznań ul. Mickiewicza 
31 

9. 

 
Profilaktyczne badania 

cytologiczne NFZ 50 kobiet 

 

Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii 

Nowotworów OPEN 

Poznań ul. Kazimierz 
Wielkiego 24/26 

10. 

Profilaktyczny Program 
szczepień przeciwko grypie 
dla mieszkańców od 55 roku 

życia 

Starostwo 
Powiatowe 

 

 

185 osób 

Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska 
EDICTUM Sp. z.o.o. 

Poznań ul. Mickiewicza 
31 

Szczepienie odbywa się 
w Przychodni 

Medicomplex w Mosinie 

 

BEZPIECZEŃSTWO i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mosinie za 2018 r.: 

1. W 2018r. pouczono 362 osoby a 267 ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 
25.420 zł.  

2. Najliczniejszą grupę ujawnianych wykroczeń stanowiło spożywanie lub usiłowanie 
spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Za te wykroczenia pouczono 98 osób a 
103 ukarano mandatami na kwotę 10.250 zł. Wzmożonym nadzorem objęto miejsca 
grupowania się osób spożywających alkohol takie jak: Promenada, Targowisko, 
Zielony Rynek, tereny nad Kanałem Mosińskim, Glinianki, w sezonie letnim plażę przy 
hotelu „Szablewski” i przy MKŻ w Dymaczewie, rejony sklepów spożywczo – 
monopolowych np. w Rogalinku oraz wiele innych miejsc wskazywanych przez 
mieszkańców. 

3. Skutecznie zajmowaliśmy się także wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu osób 
i mienia (art. 77 KW) – za niedopilnowanie zwierząt 44 osoby zostały pouczone a 75 
osób ukaranych na kwotę 5.450 zł. Strażnicy odłowili 98 psów a dodatkowo 51 psów 
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zostało odebranych w Rogalinie i przewiezionych do Schroniska dla zwierząt w 
Skałowie. 

4. Jeżeli chodzi o wykroczenia w komunikacji to pouczono 57 kierujących pojazdami a 36 
osób ukarano na kwotę 4.250 zł. Były to przypadki parkowania w sposób ograniczający 
widoczność np. na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, także parkowania na 
„powierzchniach wyłączonych” z ruchu. 

5. Reagowaliśmy także na przypadki niszczenia zieleni i zaśmiecania miejsc dostępnych 
dla publiczności – za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 
pouczono 19 osób a 24 ukarano mandatami na kwotę 1.850 zł. 

6. Ponadto za nieobyczajne wybryki pouczono 25 osób a 5 ukarano na kwotę 450zł. 
7. Za zakłócanie spokoju i porządku publicznego pouczono 15 osób a 2 ukarano 

mandatami karnymi na kwotę 200 zł.  
8. W 2018 r. 13 osób ukarano za spalanie odpadów a 4 pouczono za uchybienia zw. z 

prowadzeniem niewłaściwej gospodarki odpadami.  
9. Ponadto w 2018 r. przyjęto 1060 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców, które 

dotyczyły: 

- zwierząt 387 zgłoszeń 
- 251 ochrona środowiska i gospodarka odpadami 
- 110 zakłócanie spokoju i porządku publicznego 
- 109 zagrożenia w ruchu drogowym 
- 62 zagrożenia życia i zdrowia 
- 48 awarie techniczne 
- 10 zagrożenia pożarowe 
- 83 pozostałe zgłoszenia. 

10. 20 osób zostało doprowadzonych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania. W 
tym celu w radiowozie Dacia Docker dla bezpieczeństwa zamontowano kratkę 
oddzielającą patrol od osoby transportowanej.  

11. Wykonano 138 wspólnych patroli z policjantami z KP Mosina, podczas których 
podejmowano interwencje domowe, zabezpieczano miejsca kolizji i wypadków. 
Przeprowadzono także wspólnie akcje prewencyjne np.; „Bezpieczne auto”, „Kradzieże 
na działkach ROD”, „Zabezpieczenie Dnia Dziecka”, „Bezpieczna droga do szkoły”, 
„Kontrole bytowania osób bezdomnych”.  

12. Strażnicy zabezpieczali także imprezy masowe oraz sportowe i kulturalne: 
 
Siedzibą Straży Miejskiej w Mosinie jest budynek zlokalizowany na ul. Krotowskiego 16. 
Planowane jest przeniesienie siedziby do wyremontowanego budynku na ul. Dworcowej 3 
razem z innymi referatami Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Straży Miejskiej w Mosinie było zatrudnionych 9 osób. 
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE 
GMINY MOSINA 

 
NAZWA JEDNOSTKI LICZBA 

CZŁONKÓ
W  

LICZBA 
ZDARZEŃ 
W 2018 
ROKU 

MŁODZIEŻO
WA 
DRUŻYNA 
PRZECIWPOŻ
AROWA 

ZDOLNOŚĆ 
JEDNOSTKI 
DO 
WYJAZDU 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Mosinie 

45 131 TAK PEŁNA 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Pecnie 

31 74 TAK PEŁNA 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Nowinkach 

33 16 TAK PEŁNA 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Radzewicach 

36 36 TAK PEŁNA 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Żabinku 

28 8 TAK PEŁNA 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Krajkowie 

25 7 - NIEPEŁNA 

 
Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy 

Mosina mają zapewnione miejsca do przechowywania sprzętu ratowniczego, odzieży oraz 
garaże na samochody. Ponadto w każdej miejscu funkcjonuje część socjalno-bytowa. Siedziby 
Jednostek znajdują się w wydzielonych budynkach lub są częścią świetlic wiejskich lub innych 
tak jak np. budynku wielofunkcyjnego w Pecnej. W kolejności co roku są wykonywane prace 
remontowe na bieżąco.  

Głównym problemem jest zapewnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajkowie 
samochodu bojowego, gdyż ten który wykorzystywali został wycofany z użytkowania. W 
chwili obecnej Jednostka korzysta z samochodu pomocniczego użyczonego przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Nowinkach. 

Z budżetu Gminy Mosina są finansowane wszystkie wydatki zawiązane z bieżącym 
zapewnieniem gotowości bojowej każdej z w/w Jednostek. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
Do dnia 31 grudnia 2016 r. Gmina Mosina była członkiem Związku Międzygminnego Centrum 
Zagospodarowania Odpadów SELEKT. Od stycznia 2017 r. Gmina Mosina samodzielnie 
prowadzi system gospodarki odpadami na terenie Gminy Mosina. 

W latach 2017-2018 na terenie gminy Mosina funkcjonował system gospodarowania odpadami 
komunalnymi oparty, w szczególności, na: 
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- odbieraniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie 
wyłonioną w trybie tzw. zamówienia „in-house”, działającą na podstawie umowy 
zawartej z Gminą Mosina,  

- zagospodarowaniu odpadów odebranych z terenu nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy, w instalacjach Tonsmeier Selekt Sp. z o. o., lub w przypadku 
odpadów zielonych w instalacji w Rumianku (TP-KOM Sp. z o. o.) oraz ZZO 
w Poznaniu na podstawie umów zawartych między Zarządzającymi Instalacjami 
a Gminą Mosina, 

- odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów z terenów komunalnych (wynikające 
z umowy zawartej pomiędzy Gminą Mosina a ZUK Sp. z o. o. w Mosinie) – dot. 
opróżniania koszy ulicznych oraz obsługi takich obiektów jak: OSP-świetlice wiejskie, 
place zabaw, przystanki autobusowe, dzikie wysypiska, apteki; 

- funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
- działalności podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej na 

terenach nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują 
mieszkańcy.  

 
Analiza złożonych deklaracji 

 
L.p.  Wg stanu na dzień 

31.12.2017 r. 
Wg stanu na dzień 

31.12.2018 r. 
Zmiana 

1. Ilość złożonych deklaracji 8 540 9 192 + 652 
2. Ilość deklaracji zawierających 

zobowiązanie do segregacji 
7 569 8 127 +558 

3. Ilość deklaracji dotyczących 
braku segregacji  

956 1 050 +94 

4. Ilość deklaracji „zerowych” 
dotyczących m. in. 
pustostanów 

15 15 0 

5. Ilość mieszkańców objętych 
deklaracjami 

28 717 29 805 +1 088 

6. Ilość osób deklarujących 
segregację 

26 767 27 762 +995 

7. Ilość osób deklarujących 
oddawanie odpadów w sposób 
zmieszany 

1 950 2 043 +93 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Mosina za 2017 i 2018 r. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Zgodnie z Uchwałami nr XXXVIII/365/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  27 października 
2016 roku oraz nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r. opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty.  

Stawki za odbiór odpadków komunalnych 
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L.p. Stawki za odbiór odpadków komunalnych z nieruchomości zamieszkałych obowiązujące na 
terenie Gminy Mosina od dnia 1.01.2017 r. 

1. 
Podstawa prawna Uchwała nr XXXVIII/365/16 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  
27 października 2016 roku 

Uchwała nr LXV/758/18 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 
28 marca 2018 roku 

2. 
Stawka w przypadku odpadów 
zebranych i odebranych w 
sposób selektywny 

10 zł/osobę 13 zł/osobę 

3. 
Stawka w przypadku 
odpadów, które nie są 
zbierane i odbierane w sposób 
selektywny 

20 zł/osobę 26 zł/osobę 

4. 
Okres obowiązywania od dnia 1.01.2017 r. do dnia 

30.05.2018 r. 
Od dnia 1.06.2018 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Mosina za 2017 i 2018 r. 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania 
 
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-
2022 wraz z planem inwestycyjnym” województwo wielkopolskie zostało podzielone 
na X Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). Gmina Mosina została 
przyporządkowana do IV Regionu. Dla IV Regionu Gospodarki Odpadami wyznaczono 
Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz przewidziano 
instalacje do zastępczej obsługi tego regionu. 
 
Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. dla IV Regionu Gospodarki Odpadami wyznaczono 
Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz przewidziano 
instalacje do zastępczej obsługi tego regionu zgodnie z tabelą poniżej. 

Wykaz RIPOK-ów oraz instalacji zastępczych przyporządkowanych dla IV Regionu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi (stan aktualny) wg Uchwały nr II/14/18 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie 
wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 
wraz z planem inwestycyjnym). 

Numer regionu 
gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Regionalna instalacja przetwarzania 
odpadów komunalnych 

Instalacje przewidziane do zastępczej 
obsługi regionu gospodarki odpadami 

IV Mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie zmieszanych 

odpadów komunalnych – MBP 

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 
zmieszanych odpadów komunalnych – 

MBP 
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1. Tonsmeier Selekt sp. z o.o. 
Instalacja MBP Piotrowo Pierwsze 

26/27 64-020 Czempiń. 

1. Instalacja termicznego przekształcania 
frakcji resztkowej zmieszanych odpadów 
komunalnych w Poznaniu (ITPOK) ul. Do 

Spalarni 5; 61-016 Poznań (R II). 
2. Zakład Utylizacji Odpadów Clean City 
sp. z o.o. instalacja MBP Mnichy 100, 64-
421 Kamionna gm. Międzychód (R III). 

Przetwarzanie selektywnie 
zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów - 
Kompostownia 

Przetwarzanie selektywnie zebranych 
odpadów zielonych i innych bioodpadów 

- Kompostownia 

1. Tarnowska Gospodarka 
Komunalna TP-Kom sp. z o.o. 
Kompostownia pryzmowa Rumianek 
62-080 Tarnowo Podgórne;   

1. Kompostownia GWDA sp. z o.o. ul. Na 
Leszkowie 4, ul. Walki Młodych 64-920 
Piła (R I); 

2. Kompostownia selektywnie zebranych 
odpadów zielonych i innych bioodpadów 
Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie 

gm. Wągrowiec (R I); 

2. Obiekt Zagospodarowania 
Odpadów w Złotowie (Stawnicy) 

Kompostownia Pryzmowa Stawnica, gm. 
Złotów (RI) 

4. Instalacja do odzysku odpadów 
biodegradowalnych, w tym, zielonych 

zebranych selektywnie 
(Biokompostownia) ul. Meteorytowa 3 61-

680 Poznań (R II); 
5. Kompostownia odpadów zielonych 

i innych bioodpadów Witaszyczki 1a 63-
200 Jarocin (R VI); 

6. Kompostownia pryzmowa odpadów 
zielonych Trzebania 15, 64-113 Osieczna 
(R V) 

7. Kompostownia odpadów 
zielonych i innych bioodpadów 
Witaszyczki 1a 63-200 Jarocin (R VI); 
8. Kompostownia odpadów 
zielonych i innych bioodpadów, 
Mateuszewo 8, 63-100 Śrem (R VI) 

9. ZZO Lulkowo kompostownia 
pryzmowa Lulkowo, 62-200 Gniezno (R 
VII); 
10. MZGOK Konin kompostownia 
odpadów zielonych i innych 
bioodpadów ul. Sulańska 13, 62-510 
Konin(R VIII); 
11. Kompostownia pryzmowa 
w m. Genowefa, 62-540 Kleczew(R VIII); 

12. Kompostownia odpadów zielonych 
i innych bioodpadów ul. Bursztynowa 55 

Olszowa, 63-600 Kępno (R IX); 
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13. Kompostownia pryzmowa odpadów 
zielonych i innych bioodpadów ul. 

Staroprzygodzka 121 63-400 Ostrów 
Wielkopolski (R IX); 

14. Kompostownia odpadów zielonych 
i innych bioodpadów Orli Staw 2, 62-834 

Ceków (R X). 
Składowanie odpadów 

powstających w procesie 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych (Składowisko) 

Składowanie odpadów powstających w 
procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych 
(Składowisko) 

  1. Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, kwatera nr 2, 

sektor 3B Mnichy 100 64-421 Kamionna 
gm. Międzychód (R III); 

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina za 2018 r. 

Cały strumień zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, zgodnie z WPGO dla 
woj. wielkopolskiego trafił w 2017 i 2018 roku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych Tonsmeier Selekt sp. z o.o. - Instalacji MBP (mechaniczno-
biologicznego przetwarzania) zlokalizowanej w Piotrowie Pierwszym, w gminie Czempiń. 
Selektywnie zebrane odpady zielone trafiły do RIPOK Tonsmeier Selekt sp. z o.o. lub 
do przetworzenia w kompostowni pryzmowej zarządzanej przez Tarnowską Gospodarkę 
Komunalną TP-Kom sp. z o.o. (Rumianek; 62-080 Tarnowo Podgórne) i do Instalacji 
do odzysku odpadów biodegradowalnych, w tym, zielonych zebranych selektywnie, 
ul. Meteorytowa 3, 61-680 Poznań. 

Zgodnie z danymi pozyskanymi od Tonsmeier Selekt sp. z o.o. w wyniku przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) w roku 2017 i 2018 nie powstały 
pozostałości o kodzie 19 12 12 ani inne rodzaje odpadów przeznaczone do unieszkodliwienia 
poprzez składowanie.  
 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 
 
Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mosina w latach 2017 

i 2018 z podziałem na kody oraz rodzaje odpadów komunalnych 
 

L.p. Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Masa [Mg] 
2017 

Masa [Mg] 
2018 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 16,930 283,940 
2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 12,290 15,800 
3. 15 01 04 Opakowania z metali 0,000 4,684 
4. 15 01 07 Opakowania ze szkła 17,160 6,920 
 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin i i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne) 

4,460 0,000 

5. 16 01 03 Zużyte opony 8,000 9,220 
6. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe  0,020 0,000 
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7. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
i remontów 

383,000 538,000 

8. 17 01 02 Gruz ceglany 319,000 175,000 
9. 17 03 80 Odpadowa papa 0,000 5,820 
10. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03 
2,280 0,260 

11. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów 
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 

184,470 258,700 

12. 20 01 01 Papier i tektura 297,700 316,264 
13. 20 01 02 Szkło 604,940 680,940 
14. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 0,000 163,500 
15. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
0,030 0,200 

16. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,100 0,000 
17. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,980 1,440 
18. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki (1) 

0,000 6,528 

19. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

22,000 18,516 

20. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 482,880 530,130 
21. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1 869,340 1 712,060 
22. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 55,280 146,580 
22. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 9 666,390 9 741,890 
24. 20 03 02 Odpady z targowisk 17,680 6,980 
25. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 0,00 35,820 
26. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 493,340 666,100 

Razem 14 1458,270 15 325,292 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Mosina za 2017 i 2018 r. 

 

Zebrane i odebrane odpady komunalne z terenu gminy Mosina w roku 2017 i 2018 
pogrupowane z uwzględnieniem ich pochodzenia, charakteru i właściwości 

 
L.p. Grupa odpadów Masa [Mg] 2017  Udział 

[%] 
Masa [Mg] 
2018 

Udział 
[%] 

1. Odpady komunalne zmieszane 9 666,390 66,86% 9 741,890 63,57% 
2. Odpady ulegające biodegradacji (w 

tym: „zielone” i „kuchenne”) 
1 887,020 (w tym 
kuchenne 0,000) 

13,05% 1 882,540 12,28% 

3. Surowce wtórne 1 431,900 9,90% 1 838,678 12,00% 
4. Odpady poremontowe 888,750 6,15% 977,780 6,38% 
5. Wielkogabaryty 493,340 3,41% 666,100 4,35% 
6. Inne 55,280 0,38% 183,840 1,20% 
7. Zużyty Sprzęt Elektryczny 

i Elektroniczny 
22,000 0,15% 25,044 0,16% 

8. Opony 8,000 0,06% 9,220 0,06% 
9. Niebezpieczne 5,590 0,04% 0,200 0,001% 

Razem 14 458,270 100,00% 15 325,292 100,00% 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Mosina za 2017 i 2018 r. 

Odpady o kodzie 20 03 01- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowią 
największy odsetek (odpowiednio w roku 2017 - 66,86% i w roku 2018 - 63,57%) odpadów 
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komunalnych odebranych z terenu gminy Mosina w 2017 i 2018 roku (zarówno z 
nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a 
nie zamieszkują mieszkańcy).  
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
 
Na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G 
w Mosinie działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy 
w ramach uiszczanej przez nich opłaty mogą bezpłatnie przekazać selektywnie zebrane przez 
nich odpady, które powstają w gospodarstwach domowych. Są to: 

- papier i tektura, w tym opakowania, 
- metal, w tym opakowania, 
- tworzywa sztuczne, 
- szkoło, w tym opakowania, 
- opakowania wielomateriałowe, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
- przeterminowane leki i chemikalia,  
- opakowania po farbach i lakierach, 
- zużyte baterie i akumulatory, 
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
- odpady budowlane i rozbiórkowe, 
- zużyte opony, 
- odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie). 

 

Kody, rodzaje oraz ilości zebranych odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK 
w 2017 i 2018 roku 

Kod zebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych Masa 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 
[Mg] w 2017 

Masa 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 
[Mg] w 2018 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin 
i i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne 

i toksyczne) 

4,460 0,000 

16 01 03 Zużyte opony 8,000 9,220 
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,020 0,000 
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03 
0,860 0,080 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów 
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 

35,060 53,360 

20 01 01 Papier i tektura 14,720 3,600 
20 01 02 Szkło 33,700 4,540 
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
0,030 0,200 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,260 0,000 
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

0,000 6,528 
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20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

22,000 18,516 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 10,160 5,900 
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 44,320 66,100 
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 69,120 99,480 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Mosina za 2017 i 2018 r. 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych - oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) Gmina Mosina osiągnęła następujące 
poziomy: 
 
w roku 2017: 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła (PMTS)= 32,7%, wobec wymaganego dla roku 
2017 poziomu 20%, 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych= 100%, wobec 
wymaganego poziomu dla roku 2017: 45%.  

w roku 2018: 
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła (PMTS)= 41%, wobec wymaganego dla roku 2018 
poziomu 30%, 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych= 100%, wobec 
wymaganego poziomu dla roku 2018: 50%. 

DZIKIE WYSYPISKA 
W roku 2017 Gmina Mosina odebrała 75,07 Mg odpadów z dzikich wysypisk, w tym: 

- z tereny miasta: 12,7 Mg 
- z terenu wsi: 17,5 Mg 

W roku 2018 Gmina Mosina odebrała 77,55 Mg odpadów z dzikich wysypisk, w tym: 

- z terenu miasta: 39,9 Mg 
- z terenu wsi: 37,65 Mg 
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PROCES NAUCZANIA W SZKOŁACH DLA KTÓRYCH 
GMINA MOSINA JEST ORGANEM PROWADZĄCYM 
 

Zadaniem gminy zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe jest w szczególności: 

- zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, 

- zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków 
rzeczowych i finansowych dla ich działalności,  

- zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej.  

Obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych szkół, które swym 
zasięgiem obejmują wszystkie miejscowości w tzw. obwodach szkolnych zatwierdzonych 
uchwałami Rady Gminy zarówno dla szkół podstawowych jak i włączonych do nich od roku 
szkolnego 2017/2018 oddziałów gimnazjalnych. 

Zmiany ujęte w reformie edukacji polegały na likwidacji od roku szkolnego 2017/2018 
kształcenia gimnazjalnego, zmianie struktury szkół podstawowych z sześcio na ośmioklasowe 
oraz wydłużeniu edukacji ponadpodstawowej o rok. W naszej gminie nie 
zlikwidowano/wygaszano żadnego gimnazjum i nie utworzono nowej szkoły podstawowej. 
Decyzja taka była wynikiem analiz demograficznych oraz konsultacji w grupie osób 
związanych z gminną edukacją. 

W roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Mosina funkcjonowały następujące szkoły dla których 
gmina była organem prowadzącym: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, 

3. Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku, 

4. Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, 

5. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, 

6. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, 

7. Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie, 

8. Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku, 

9. Szkoła Podstawowa w Pecnej. 

W szkołach podstawowych w Mosinie, Rogalinku, Rogalinie, Daszewicach i w Pecnej były 
również oddziały klas II i III gimnazjum, a w roku szkolnym 2018/2019 uczą się kl. III 
gimnazjum. 

Funkcjonujące samodzielnie do roku szkolnego 2016/2017 Gimnazjum nr 1 w Mosinie zostało 
włączone do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, a Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Pecnej do Szkoły Podstawowej w Pecnej. 
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Dane statystyczne dotyczące liczby oddziałów i uczniów w szkołach podstawowych: 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1: 

Liczba 
uczniów 

Ogółem 

 

Liczba 
oddziałó
w 

Średnia 
liczba 
uczniów  

w oddziale 

Najmniejsza 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Największa 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
oddziałów 
przedszkol. 

„O” 

 

Klasy i – VII – 
439 

Oddziały 
gimnazjalne 

131 

 

 

21 

 

6 

 

 

21 

 

22 

 

18 

 

19 

 

24 

 

24 

 

3 – (52) 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75 z oddziałami gimnazjum  

Liczba 
uczniów 

Ogółem 

 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczba 
uczniów  

w oddziale 

Najmniejsza 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Największa 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
oddziałów 
przedszkolny
ch 

Szkoła Podst. 
klasy i - VII – 
464 

Oddziały 
gimnazjalne - 
186 

 

20 

7 

 

23 

26 

 

14 

 

27 

 

3 – (52) 

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku, ul. Poznańska 19, z oddziałami 
gimnazjum. 

Liczba 
uczniów 

Ogółem 

Klasy I-VII 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczba 
uczniów  

w oddziale 

Najmniejsza 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Największa 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
oddziałów 
przedszkolny
ch 

„O” 
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Szkoła 
Podst.- 130 

Oddziały 
gimnazjalne - 
44 

7 

 

2 

18 

 

22 

12 

 

19 

20 

25 

1 – (20) 

 

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku, ul. Wiejska 43 

Liczba 
uczniów 

Ogółem 

Klasy I-VII 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Najmniejsza 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Największa 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
oddziałów 
przedszk.„O” 

154 9 17 11 23 1 – (18) 

 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, ul. Szkolna 16  
z oddziałami gimnazjum 

 

Liczba uczniów 

Ogółem 

 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Najmniejsza 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Największa 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
oddziałów 
przedszk.„O” 

Szkoła 
Podstawowa -220 

Oddziały 
gimnazjalne - 67 

 

11 

 

3 

20 

 

22 

12 

 

19 

22 

 

29 

1 – (21) 

 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ul. Poznańska 78 

Liczba 
uczniów 

Ogółem 

Klasy I-VI 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Najmniejsza 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Największa 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
oddziałów 
przedszk.„O” 

188 10 19 16 24 - 

 

Szkoła Podstawowa Pecnej, ul. Szkolna 19 z oddziałami gimnazjum 
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Liczba 
uczniów 

Ogółem 

 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Najmniejsza 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Największa 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
oddziałów 
przedszk. 
„O” 

Klasy i – VII 
– 164 

Oddziały 
gimnazjalne 

84 

9 

 

 

4 

18 

 

 

21 

14 

 

 

17 

23 

 

 

25 

1 – (23) 

 

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie,  
ul. Poznańska 2 z oddziałami gimnazjum 

Liczba 
uczniów 

Ogółem 

 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Najmniejsza 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Największa 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
oddziałów 
przedszk.„O” 

Szkoła Podst. 
klasy i – VII - 
132 

Oddziały 
gimnazjalne 

 - 30 

 

7 

2 

 

 

 

19 

15 

 

13 

10 

 

26 

20 

 

1 – (10) 

 

Zespól Szkół w Krośnie - Szkoła Podstawowa im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich  
w Krośnie ul. Główna 43, Przedszkole w Krośnie  

Liczba uczniów 

Ogółem 

Klasy I-VII 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Najmniejsza 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Największa 
liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
oddziałów 
przedszk. 

 

Szkoła Podst. – 
496 

Przedszkole - 66 

 

24 

 

3 

 

20 

 

19 

 

23 

 

3 – (59) 
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Liczba uczniów spoza Gminy Mosina w 
szkołach podstawowych i gimnazjach 

Liczba uczniów z Gminy Mosina 
uczęszczających do szkół w innych gminach 

196 568 

 

Proces edukacyjny w szkołach odbywa się zgodnie przepisami zwartymi w Prawie 
Oświatowym oraz w Ramowych planach nauczania. Pierwszy etap edukacyjny dla dzieci  
w wieku od 6/7 lat trwa 3 lata i oparty jest o zintegrowany sposób nauczania bez wyraźnego 
dla dzieci podziału na przedmioty szkolne. W każdej sali lekcyjnej jest zachowany podział 
pomieszczenia na część z dywanikiem do wspólnych zajęć i zabaw oraz ławki szkolne.  

We wszystkich szkołach dzieci są objęte wsparciem pedagoga, psychologa oraz 
logopedy. Drugi etap edukacyjny, to do roku 2016/2017 klasy IV-VI, a od roku szkolnego 
2017/2018 klasy IV-VIII. Na tym etapie dzieci rozpoczynają naukę z podziałem na konkretne 
przedmioty. Trzeci etap edukacyjny obejmuje klasy gimnazjalne.  

Proces edukacyjny w szkołach podstawowych podlega nadzorowi w zakresie finansów 
i niektórych elementów organizacji organowi prowadzącemu, a w zakresie dydaktyki – 
Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty. 

 

Porównanie podstawowych wskaźników oświatowych. 
Porównanie wyników egzaminów zewnętrznych w odniesieniu do Powiatu Poznańskiego 
i Województwa Wielkopolskiego: 

 

 

  

Rok 2015 

251 uczniów 

Historia 
i WOS 

Język 
polski 

matematyka Przedmioty 
przyrodnicze 

Język 
angielski 
podstawa 

Język 
angielski 
rozszerzenie 

Średni wynik 
Gminy 
Mosina 

66,75 58,99 48,57 49,71 67,97 48,07 

Powiat 65,58 60,93 49,75 51,77 70,55 51,39 

Województwo 62,65 58,98 46,98 41,19 64,95 46,78 

okręg 62,36 58,85 46,32 48,7 65,12 47,94 

kraj 64 62 48 50 67 48 



78 | S t r o n a  
 

 

 

Rok 2016 

268 uczniów 

Historia 
i WOS 

Język 
polski 

matematyka Przedmioty 
przyrodnicze 

Język 
angielski 
podstawa 

Język 
angielski 
rozszerzenie 

Średni wynik 
Gminy 
Mosina 

58,16 66,81 49,93 52,88 65,75 46,17 

Powiat 58,41 68,39 51,06 53,11 67,43 47,51 

Województwo 55,24 65,73 47,82 50,17 61,95 43,68 

okręg 54,73 65,53 46,94 49,75 62,42 44,72 

kraj 56 69 49 51 64 45 

2017 

257 
uczniów 

Historia 
i WOS 

Język 
polski 

Matema-
tyka 

Przedm. 
przyrod. 

Język 
angielski 
podst. 

Język angielski 
rozsz. 

Średni 
wynik 
Gminy 
Mosina 

62,65 69,88 48,83 55,88 72,29 53,22 

Powiat 61,55 70,15 48,40 54,51 71,43 51,88 

Wojewódz. 57,91 66,69 45,59 51,64 65,31 47,60 

okręg 57,27 66,57 44,85 50,92 65,57 48,61 

kraj 59 69 47 52 67 49 

2018 

264 uczniów 

Historia 
i WOS 

Język 
polski 

Mate 

matyka 

Przed. 
przyrodnicze 

J. ang. 
podst. 

j. ang. 
rozsz. 

j. niem. 

podst. 

Średni wynik 
Gminy 
Mosina 

58,39 69,00 53,35 w 59,35 67,90 50,73 54,92 

Powiat 61,98 69,91 53,35 58,41 72,94 55,18 55,71 

Województwo 58,05 65,87 50,48 55,06 66,47 50,43 50,02 

okręg 57,29 65,51 49,68 54,35 66,47 51,29 51,61 

kraj 59 68 52 56 68 52 52 
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Opis bazy placówek oświatowych (cz. 1) 

Nazwa szkoły/przedszkola Liczba sal 
lekcyjnych 

Liczba sal 
gimnastycznych 

Liczba 
świetlic 

Liczba 
stołówek 

Liczba 
kuchni 

Boiska 
sportowe 

Boiska 
rekreacyjne 

Place 
zabaw 

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Mosinie* 25 1 OSiR 2 1 1 1 1 1 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Mosinie** 30 2 2 1 1 0 1 1 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Daszewicach** 13 1 2 1 0 1 1 1 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera 
w Czapurach 6 0 1 0 0 1 OSiR 0 0 

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki 
w Rogalinku** 9 1 1 1 0 1 1 1 

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP 
Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie** 9 1 1 0 0 1 1 0 

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami”  
w Krosinku 10 0 1 0 0 1 1 1 

Szkoła Podstawowa 
w Pecnej* 17 2 2 0 0 1 2 1 

Zespół Szkół 
w Krośnie 20 0 1 1 0 2 1 1 
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*Do roku szkolnego 2016/2017 w Gminie funkcjonowały 2 samodzielne gimnazja (Gimnazjum w Pecnej i Gimnazjum nr 1 w Mosinie) oraz **oddziały 
gimnazjalne w Zespołach Szkół w Daszewicach, Rogalinie, Rogalinku, Mosinie. 

  

Opis bazy placówek oświatowych (cz. 2) 

Nazwa szkoły/przedszkola Liczba sal 
lekcyjnych 

Liczba sal 
gimnastycznych 

Liczba 
świetlic 

Liczba 
stołówek 

Liczba 
kuchni 

Boiska 
sportowe 

Boiska 
rekreacyjne 

Place 
zabaw 

Przedszkole w Zespole Szkół  
w Krośnie 3 - - - 0 - 1 1 

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” 
w Mosinie 3 - - - 0 - - 1 

Przedszkole nr 3 Integracyjne 
w Mosinie 4 - - - 1 - 1 1 

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” 
w Mosinie 3 - - - 1 - - 1 

Przedszkole 
w Wiórku 4 - - - 0 - - 1 
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Liczba uczniów w placówkach oświatowych (stan na 30.09.) 

Szkoła podstawowa 
2014 2015 2016 2017 2018 

Klasa od 
I - VI 

Klasa 
„O” 

Klasa od 
I - VI 

Klasa 
„O” 

Klasa od 
I - VI 

Klasa 
„O” 

Klasa od 
I - VIII 

Klasa 
„O” 

Klasa od 
I - VIII 

Klasa 
„O” 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 361 43 387 36 372 36 439 52 441 54 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 369 69 444 31 399 60 464 52 465 53 
Szkoła Podst. im. Arkadego Fiedlera w Czapurach 146 24 174 8 158 13 188 0 187 0 
Szkoła Podstawowa w Pecnej 126 46 145 38 126 37 164 23 165 25 
Szkoła Podst. im. Adama Wodziczki w Rogalinku 118 28 126 16 108 18 130 20 132 20 
Szkoła Podst. im. Prezydenta RP Edwarda 
Raczyńskiego w Rogalinie 115 24 88 23 113 18 132 10 136 13 

Szkoła Podst.im.15.Pułku Ułanów Poznańskich 
w Krośnie 382 57 477 39 462 67 496 59 501 57 

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku 121 17 127 17 123 19 154 18 157 19 
Szkoła Podst. im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Daszewicach 177 21 180 8 180 20 220 21 223 21 

OGÓŁEM 1.915 377 2.148 216 2.041 338 2.387 255 2.407 262 

Gimnazjum 2014 2015 2016 2017 2018 
Klasa I – III Klasa I – III Klasa I – III Klasa II – III Klasa III 

Gimnazjum nr 1 w Mosinie 212 191 197 131 131 
Gimnazjum  nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie 256 266 280 186 185 
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej 127 126 128 84 85 
Gimnazjum w Rogalinku 53 64 62 44 45 
Gimnazjum w Rogalinie 37 43 41 30 29 
Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach 104 108 101 67 68 

OGÓŁEM 789 798 809 542 543 
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Średnia wielkość oddziałów szkolnych w poszczególnych placówkach – średnia liczba uczniów w oddziale 

Szkoła podstawowa 
Rok 

szkolny2014/2015 
Rok 

szkolny2015/2016 
Rok 

szkolny2016/2017 
Rok 

szkolny2017/2018 
Rok 

szkolny2018/2019 
Klasa od 

I - VI 
Klasa 
„O” 

Klasa od 
I - VI 

Klasa 
„O” 

Klasa od 
I - VI 

Klasa 
„O” 

Klasa od 
I - VIII 

Klasa 
„O” 

Klasa od 
I - VIII 

Klasa 
„O” 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 22 21 21 18 21 18 21 17 21 23 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 18 20 23 15 23 20 23 17 23 21 

Szkoła Podst. im. Arkadego Fiedlera w Czapurach 18 24 19 8 18 13 19 - 18 - 

Szkoła Podstawowa w Pecnej 18  18 18 18  18 23 16 25 

Szkoła Podst. im. Adama Wodziczki w Rogalinku 17 14 21 16 18 18 18 20 18 15 

Szkoła Podst. im. Prezydenta RP Edwarda 
Raczyńskiego w Rogalinie 16 14 14 23 14 18 19 10 17 14 

Szkoła Podst.im.15.Pułku Ułanów Poznańskich 
w Krośnie 22 20 22 19 21 22 20 19 20 22 

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku 17 17 18 17 18 19 17 18 20 24 

Szkoła Podst. im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Daszewicach 22 21 20 8 20 20 20 21 20 17 

Gimnazjum 
Rok 

szkolny2014/2015 
Rok 

szkolny2015/2016 
Rok 

szkolny2016/2017 
Rok 

szkolny2017/2018 
Rok 

szkolny2018/2019 
Klasa I – III Klasa I – III Klasa I – III Klasa II – III Klasa III 

Gimnazjum nr 1 w Mosinie 23 21 22 22 23 
Gimnazjum  nr 2 w Mosinie 27 26 25 26 24 
Gimnazjum w Pecnej 22 21 21 21 17 
Gimnazjum w Rogalinku 17 21 21 22 20 
Gimnazjum w Rogalinie 12 14 13 15 10 
Gimnazjum w Daszewicach 20 21 20 22 18 
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Liczba godzin podstawowej działalności edukacyjnej za pierwszy pełen tydzień października 

Nazwa szkoły/przedszkola 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 632 SP 
424 G 

630 SP 
416 G 1194 985 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 1116 1208 1242 997 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Daszewicach 537 512 517 477 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach 280 296 298,5 343 

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku 412 378 370 338 

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda 
Raczyńskiego w Rogalinie 452 394 414 430 

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku 270 313 324 306 

Szkoła Podstawowa w Pecnej 389 SP 
268 G 

437 SP 
284 G 599 535 

Zespół Szkół w Krośnie 890 933 1107 1072 

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie 152 152 152 175 

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie 291 304 271 305 

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie 177 175 156 156 

Przedszkole w Wiórku 152 146 182 163 
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Odsetek sal szkolnych wyposażonych w tablice multimedialne (TM) i rzutniki multimedialne (RZ) 

Nazwa szkoły/przedszkola Liczba 
sal 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

TM Rz TM Rz TM Rz TM Rz 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 25 13 
52% 

9 
36% 

20 
80% 

11 
44% 

21 
84% 

11 
44% 

22 
88% 

6 
24% 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 30w 7 
23% 

21 
70% 

7 
23% 

28 
93% 

7 
23% 

26 
86% 

14 
46% 

29 
96 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Daszewicach 13 2 

15% 
3 

23% 
3 

23% 
7 

54% 
3 

23% 
6 

46% 
4 

31% 
9 

69% 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w 
Czapurach 6 3 

50% 
7 

116% 
3 

50% 
10 

166% 
2 

33% 
9 

150% 
3 

50% 
10 

166% 

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w 
Rogalinku 9 1 

11% 
11 

122% 
1 

11% 
11 

122% 
1 

11% 
9 

100% 
8 

88% 
4 

44% 

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda 
Raczyńskiego w Rogalinie 9 0 5 

55% 0 7 
78% 0 10 

111% 0 12 
133% 

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku 6/10 1 
17% 

2 
33% 

1 
17% 

3 
50% 

3 
50% 

2 
33% 

9 
90% 

2 
20% 

Szkoła Podstawowa w Pecnej 17 4 
24% 0 10 

59% 
1 

6% 
10 

59% 
6 

35% 
14 

82% 
2 

12% 

Zespół Szkół w Krośnie 20 1 
5% 

8 
40% 

4 
20% 

14 
70% 

4 
20% 

15 
75% 

4 
20% 

15 
75% 

W każdym przedszkolu jest jeden rzutnik multimedialny. 
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Odsetek uczniów odnoszących sukcesy oraz odsetek uczniów finalistów i laureatów w ujęciu wg szkół 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 

Konkursy 
 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 7,9 10,3 11,6 10,6 1,44 0,2 1,04 2,44 0,54 1,54 1,37 0,4 1,44 5,8 1,2 0,6 
Zawody sportowe 

 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 58,7 41,7 43,5 40,9 28,4 21,4 26,5 19,5 5,39 7,35 23 43,4 3,95 4,44 10 7,74 
Odsetek uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych 

 Finaliści Laureaci 
Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Odsetek(%)  0,17 0,35  0,54 0,85 0,17  
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Odsetek uczniów odnoszących sukcesy oraz odsetek uczniów finalistów i laureatów w ujęciu wg szkół 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 

Konkursy 
 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

odsetek 0,7 1,08 2,16 4,3 0,14 1,08 1,5 0,99 - 1,76 1,35 2,41 0,29 0,81 1,2 0,56 
Zawody sportowe 

 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 17,75 17,5% 17,3 15,99 3,5 3,27 2,5 2,44 0,87 1,7 0,13 1,08 0,87 0,99 0,13 0,14 
Odsetek uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych 

 Finaliści Laureaci 
Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 0,14 - 0,13 0,28 0,14 - 0,27 0,14 
Konkursy ogólnopolskie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 0,43 1,35 0,54 3,0 
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Odsetek uczniów odnoszących sukcesy oraz odsetek uczniów finalistów i laureatów w ujęciu wg szkół 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach 

Konkursy 
 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 0,99 3,7 2,65 0,31 1,32 0 0,33 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0,63 
Zawody sportowe 

 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 0,99 3,7 2,65 0,31 1,32 0 0,33 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0,63 
Odsetek uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych 

 Finaliści Laureaci 
Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek (%) 0 0 0,33 0 0 0 0 0,31 
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Odsetek uczniów odnoszących sukcesy oraz odsetek uczniów finalistów i laureatów w ujęciu wg szkół 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach 

Konkursy 
 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 0,99 3,7 2,65 0,31 1,32 0 0,33 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0,63 
Zawody sportowe 

 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 0,99 3,7 2,65 0,31 1,32 0 0,33 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0,63 
Odsetek uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych 

 Finaliści Laureaci 
Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek (%) 0 0 0,33 0 0 0 0 0,31 
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Odsetek uczniów odnoszących sukcesy oraz odsetek uczniów finalistów i laureatów w ujęciu wg szkół 

Zespół Szkół w Rogalinie (do roku 2016/17) 

Konkursy 
 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 2 15 23,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zawody sportowe 

 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 0 6,5 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Odsetek uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych 

 Finaliści Laureaci 
Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek (%) - - - - - - - - 
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Odsetek uczniów odnoszących sukcesy oraz odsetek uczniów finalistów i laureatów w ujęciu wg szkół 

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie 

Konkursy 
 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) - - - 24 - - - 0 - - - 0 - - - 0 
Zawody sportowe 

 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 

Odsetek uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych 
 Finaliści Laureaci 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsete(%) - - - - - - - - 
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Odsetek uczniów odnoszących sukcesy oraz odsetek uczniów finalistów i laureatów w ujęciu wg szkół 

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku 

Konkursy 
 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 9,9 14 11 29 - - 0,5 0,5 - - - - 1,5 2,9 7,9 2 
Zawody sportowe 

 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 32 50 40 51 9,9 4,8 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Odsetek uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych 
 Finaliści Laureaci 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek (%) - - - - - 0,5 0,5 - 
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Odsetek uczniów odnoszących sukcesy oraz odsetek uczniów finalistów i laureatów w ujęciu wg szkół 

Szkoła Podstawowa w Pecnej 

Konkursy 
 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 2,4 - 7,14 - - - - - - - - - - - - - 

Zawody sportowe 

 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 16 20,8 7,1 - - - - 8,4 - - - - - - - - 

Odsetek uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych 
 Finaliści Laureaci 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek (%)  0 0 0 1,6 0,7 0 0,7 
Konkursy ogólnopolskie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 0,43 1,35 0,54 3,0 
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Odsetek uczniów odnoszących sukcesy oraz odsetek uczniów finalistów i laureatów w ujęciu wg szkół 

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku 

Konkursy 
 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 0 - 3,25 0,6 - - - 0,6 - - - - - - - - 
Zawody sportowe 

 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 20 27 26,8 21,15 5,8 4 - 0 - - - - - - - - 

Odsetek uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych 
 Finaliści Laureaci 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek (%) - 0 0 0 1,6 0,7 0 0,7 
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Odsetek uczniów odnoszących sukcesy oraz odsetek uczniów finalistów i laureatów w ujęciu wg szkół 

Zespół Szkół w Krośnie 

Konkursy 
 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 1,30 6,5 3,7 4,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zawody sportowe 

 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 3,6 15,09 13,42 5,6 2,6 6,2 2,2 0,20 2,6 0 0 0 0 0 0 0 

Odsetek uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych 
 Finaliści Laureaci 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Odsetek uczniów odnoszących sukcesy oraz odsetek uczniów finalistów i laureatów w ujęciu wg szkół 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fidlera w Czapurach 

Konkursy 
 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 24 22 35 24 2 1 6 2 0 0 1 0 0 2 6 3 

Zawody sportowe 

 Gminne Powiatowe Rejonowe Wojewódzkie 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek(%) 24 30 6 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odsetek uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych 
 Finaliści Laureaci 

Rok 
szkolny 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odsetek (%) 0 1 2 1 1 2 3 1 
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PROBLEMY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PO 
ZAKOŃCZENIU EDUKACJI SZKOLNEJ 

W okresie edukacyjnym dzieckiem zajmują się w ciągu dnia fachowcy, specjaliści, 
nauczyciele. W momencie skończenia 25 lat opuszczają ośrodki szkolne, które przez wiele lat 
były dla nich miejscem aktywności i rozwoju. W Polsce zdecydowanie brakuje placówek 
dla osób dorosłych z głęboką, sprzężoną niepełnosprawnością. Ten problem dotyka również 
Gminy Mosina. W związku z powyższym Gmina planuje uruchomić środowiskowy dom 
samopomocy. W 2018 r. trwały prace nad wypracowaniem właściwej formuły tak by zapewnić 
temu zadaniu możliwości finansowania zewnętrznego. 
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POLITYKA SPOŁECZNA 

OPIS BAZY INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie dysponuje zbyt małą powierzchnią do wykonywania 
swoich zadań. Jednakże już zaplanowany podział pomieszczeń po wykonanym remoncie 
budynku przy ul. Dworcowej 3 stwarza możliwości przeprowadzki i poprawy tej sytuacji.  

Zgodnie z art. 110 ust 11 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden 
pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub 
proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną 
w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie 
więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących." 

Obecnie Ośrodku zatrudnionych jest 7 pracowników socjalnych. 

Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2018 r.:  

32 125 osób : 2 000 = powinno być zatrudnionych 17 pracowników socjalnych (brakuje 10 
osób) 

Ilość gospodarstw domowych (rodzin, osób samotnych) na dzień 31.12.2018 r.: 

606 gospodarstw domowych (rodzin, osób samotnych) : 50 środowisk =13 pracowników 
socjalnych (brakuje 6 osób) 

STATYSTYKA DZIAŁANOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 2016 2017 2018 
Liczba środowisk 
domowych objętych 
pomocą społeczną ogółem 

608 598 606 

Liczba osób objętych 
pomocą społeczną (ilość 
osób w rodzinach) 

1.351 1.269 1.244 

Liczba gospodarstw 
domowych przypadająca 
na pracownika socjalnego 

87 85 87 

Odsetek spraw z zakresu 
pomocy społecznej 
załatwionych drogą 
elektroniczną 

0 0 1 

Sprawy z zakresu 
świadczeń rodzinnych 
ogółem 

9.724 12.859 13.070 

w tym odsetek spraw z 
zakresu świadczeń 
rodzinnych załatwionych 
drogą elektroniczną 

915 995 3.405 
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REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 
ROKU 2018  
 

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2018”, został przyjęty  uchwałą Nr LIX/686/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 
2017 r., zmienionego uchwałą Nr LXIX/796/18 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 29 maja 2018 r. W ramach Programu : 

 

1. Kontynuowano działalność 2 Punktów Konsultacyjno-Terapeutycznych  dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie, 2 razy 
w tygodniu tj. poniedziałki i  środy po 3 godziny 

2. Kontynuowano działalność  Grup Wsparcia dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych oraz  dla rodzin z problemem alkoholowym w Mosińskim 
Ośrodku Kultury. Przeprowadzono dwa programy pt. „Trzeźwość moją drogą życiową 
cz. I” i „Trzeźwość moją drogą życiową cz. II”,w których uczestniczyło każdorazowo 
od 8-10 osób oraz dwa programy pt. „Psychologiczne skutki uzależnienia” 
i „Konstruktywne zaspokajanie swoich potrzeb”, w których uczestniczyło każdorazowo 
od 10-12 osób. 

3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegała na 
spotkaniach 2 razy w ciągu miesiąca. W ramach swoich działań Komisja 
przeprowadziła 25 kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 

4. W roku 2018 zorganizowano i sfinansowano letni wypoczynek dla 100 dzieci z rodzin 
z problemami społecznymi w terminie od 3-12 lipca 2018r. we Władysławowie. 

5. Kontynuowano działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy 
w 8 świetlicach  opiekuńczo-wychowawczych: w Mosinie, Rogalinku, Pecnej, 
Daszewicach, Krosinku, Rogalinie, Czapurach i Krośnie. Do każdej ze świetlic 
uczęszczało przeciętnie 10-20 dzieci. 

6. Programy profilaktyczne: 
a. przeprowadzono kampanie: 

- „Zachowaj trzeźwy umysł” – w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie i Szkole 
Podstawowej w Daszewicach, 

- „Co Ty wiesz o alkoholu” –  kontynuacja kampanii w placówkach służby 
zdrowia i szkołach na terenie Gminy, 

- „Sprawdzam ile masz lat” – kampania prowadzona przez sprzedawców 
w placówkach handlowych, 

- „Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18-stego roku życia” 
– kampania skierowana do sprzedawców i przeprowadzona przez 
Stowarzyszenie „Diakonia” na zlecenie PARPY; w ramach kampanii do 
placówek rozesłano plakaty, ulotki, wywieszki i naklejki, 

b. przeprowadzono programy, warsztaty i konkursy profilaktyczne:  
- 15.03.2018r. dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Daszewicach 

uczestniczyły w imprezie edukacyjnej zorganizowanej w Multikinie w Poznaniu 
przez Polskie Biuro Impresaryjne s. c. w Śremie pt. „Houston, mamy problem!”; 
w imprezie tej uczestniczyło 50 uczniów, 

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie w dniu 20.03.2018r. Teatr Edukacji 
i Profilaktyki „MASKA” w Krakowie przeprowadził 4 spektakle pt. 
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„Z pamiętnika kujonki” dla klas IV-V SP,  „To największe jest szaleństwo 
nie znać słowa bezpieczeństwo” dla uczniów klas I-III SP, „Nick-Viktoria” 
dla klas VI-VII SP i „Laboratorium życia” dla II-III klas Gimnazjum, 
w spektaklach uczestniczyło ok. 630 uczniów, 

- 23.03.2018r. dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pecnej uczestniczyły 
w imprezie edukacyjnej zorganizowanej w Kościańskim Ośrodku Kultury 
w Kościanie przez Polskie Biuro Impresaryjne s. c. w Śremie pt. „Houston, 
mamy problem!”; w imprezie tej uczestniczyło 53 uczniów, 

- 5.04.2018r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mosinie przeprowadzono „Szkolny 
dzień Profilaktyki Pozytywnej” przez firmę Nowe Horyzonty z Wrocławia; 
w zajęciach uczestniczyło około 220 uczniów, 

- dnia 16.04.2018r. w szkole Podstawowej w Czaparach zorganizowane zostały 
2 widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnienia przez Teatr 
Kurtyna z Krakowa dla klas IV – VI; udział wzięło około 50 uczniów, 

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie w dniu 17.05.2018r. przeprowadzone  
zostały zajęcia dla uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjum, rodziców 
i nauczycieli pt. „Patologie wśród dzieci i młodzieży”;, w zajęciach 
uczestniczyło ok. 300 uczniów, 

- w Mosińskim Ośrodku Kultury w dniu 20.06.2018r. zorganizowane zostało 
artystyczne widowisko muzyczne z zakresu profilaktyki pt. „Pasja bez 
imitacji”; w przedstawieniu udział wzięło około 440 uczniów, 

- 11.10.2018r. w Szkole Podstawowej w Pecnej przeprowadzone zostały 
„Warsztaty profilaktyczne” dla uczniów klas IV-VIII SP i III klas gimnazjum 
przez Polskie Centrum Profilaktyki z Krakowa; w zajęciach uczestniczyło około 
100 uczniów,  

- dnia 23.11.2018r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mosinie odbył się 
międzyszkolny konkurs dot. uzależnień pt. „Nie daj się nabić w butelkę”; 
w konkursie tym wzięło udział około 50 osób, które reprezentowały 3 szkoły: 
Szkołę Podstawową Nr 1 w Mosinie, szkołę Podstawową Nr 2 w Mosinie 
i Szkołę Podstawową w Pecnej. 

7. Szkolenia 
Dnia 27.04.2018r. odbyło się szkolenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Mosinie w zakresie pracy w gminnych komisjach  

8. Współpraca z dyrektorami szkół, pedagogami, kuratorami, psychologami, 
pracownikami socjalnymi, służbą zdrowia i Policją. 
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REALIZACJA „GMINNEGO PROGRAMU RZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII NA ROK 2018” 
 

Realizatorem „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018” był 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. 

 

Środki na finansowanie zadań pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244). 
 
Działania: 

 
1. w szkołach prowadzona była profilaktyka dotycząca szkodliwości działania 

narkotyków oraz skutki ich zażywania; 
2.  rodziny z problemami materialnymi, bytowymi i trudnościami dotyczącymi uzależnień 

objęci byli pomocą w formie zasiłków celowych, okresowych, rodzinnych, świadczenia 
wychowawczego i otrzymali pomoc w zakresie dożywiania, 

3. działały świetlice opiekuńczo-wychowawcze na terenie Gminy: w Mosinie, Rogalinku, 
Rogalinie, Czapurach, Daszewicach, Krosinku, Pecnej i Krośnie, do których mogły 
uczęszczać dzieci z rodzin, w których występują problemy społeczne oraz korzystać 
z porad psychologa,  

4. funkcjonowały Punkty Konsultacyjne, 
5. działały 2 Grupy Wsparcia, w których uczestniczyły osoby współuzależnione 

i uzależnione, 
6.  przez cały rok 2018 funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, do którego mogły zgłosić się ofiary przemocy, 
7. w roku 2018 dokonano zakupu ulotek, broszur, plakatów oraz literatury o tematyce 

dotyczącej przeciwdziałania narkomanii wraz z informacjami na temat uzyskania porad, 
które przekazano do szkół, punktów konsultacyjnych oraz umieszczano na tablicach 
informacyjnych i w miejscach ogólnodostępnych; ponadto udostępniano osobom 
zainteresowanym, 

 
Wszystkie działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2018 były łączone z działaniami wynikającymi z „Gminnego Programu Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2018”. 
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GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2018-
2020 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 został przyjęty do realizacji Uchwałą 
Nr LIX/688/17 z dnia 27 listopada 2017 r. Rady Miejskiej w Mosinie. 

Głównym celem poniższego programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, która realizowana jest m.in. przez 
współpracę rodzin z asystentem rodziny. W 2018 roku asystent rodziny współpracował 
z 17 rodzinami, w których wychowywało się 39 dzieci. Celem programu jest przywracanie 
rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów przy współpracy samorządu, 
organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

OPIS UWARUNKOWAŃ 
1. położenie w województwie wielkopolskim, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta 

Poznania, w graniach powiatu poznańskiego oraz graniach Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań; 

2. formy ochrony przyrody (WPN, RPK, obszary Natura 2000, korytarze ekologiczne); 
3. układ komunikacyjny: drogi wojewódzkie (nr 430 i 431) oraz drogi powiatowe 

(2460P, 2461P, 2463P, 2464P, 2465P), linia kolejowa (nr 271 – E 59); 
4. ujęcie wody Mosina – Krajkowo ze SUW w Mosinie oraz strefą ochrony i Główne 

Zbiorniki Wód Podziemnych (nr 144 i 150); 
5. obiekty infrastruktury technicznej (linie 400/220, 110, SNN Poznań Płd, 2 GPZ, 

gazociąg średniego ciśnienia, magistrale wodociągowe, linia sieci teleradiowej); 
6. kompleks wojskowy Rogalin K -7096 i Babki 7887; 
7. złoża i kopaliny; 
8. struktura własnościowa 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przyjęte 
zostało uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r.  

Powierzchnie przeznaczenia terenów pod funkcję (% powierzchni gminy 
z dokładnością do 0,1%) 
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0,4 12,3 3,7 3,6 0 0,1 21,2 58,6 0,1 
Źródło: Opracowane na podstawie danych przekazywanych do GUS 

Uchwałą nr XL/272/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2013 r. Rada Miejska 
w Mosinie przystąpiła do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina. W okresie 1 września 2018 r. – 22 września 2018 r. odbyło się 
wyłożenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko rozwiązaniami odbyła się w dniu 20 września 2018 r., a uwagi można było składać 
do dnia 15 października 2018 r. Przekazanie projektu Studium Radzie Miejskiej w Mosinie 
celem uchwalenia planowane było na października 2018 r. Jednakże ze względu na bardzo duże 
zainteresowanie mieszkańców Gminy Mosina dokumentem polityki przestrzennej, jakim jest 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, bardzo 
liczne uwagi, przedmiotowe projekty uchwał nie zostały jeszcze przedłożone Radzie Miejskiej 
w Mosinie, a prace planistyczne nadal trwają. 

 

PLANY MIEJSCOWE ZAKOŃCZONE W ROKU, ZA KTÓRY 
SPORZADZANY JEST RAPORT I W TRAKCIE REALIZAJCJI 

Lp. Rok Uchwalone plany miejscowe Plany miejscowe w trakcie 
realizacji ze względu na rok 

rozpoczęcia 
1 2014 1. Uchwała nr LVIII/401/14 

Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 27 marca 2014r. w 
sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
części wsi Krosno (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego, poz. 
3404 z 3 czerwca 2014r.); 

2. Uchwała nr LXIV/452/14 
Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 30 czerwca 2014r. w 
sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
części wsi Daszewice (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego, 
poz. 4815 z 15 września 
2014r.) 

1. MPZP Dymaczewo Nowe; 
zapoczątkowany uchwałą nr 
L/354/09 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 29 
października 2009r. o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
przy jeziorze Dymaczewskim 
w Dymaczewie Nowym; 

2. MPZP Krosinko (usługi w 
zieleni), zapoczątkowanych 
uchwałą nr XVI/91/11 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 2 
września 2011r. o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
zabudowy usługowej w zieleni 
w Krosinku; 

3. MPZP Rogalin, 
zapoczątkowany uchwałą nr 
XVI/94/11 Rady Miejskiej w 
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Mosinie z dnia 2 września 
2011r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
wsi Rogalin; 

4. MPZP Wschodnia obwodnica 
miasta Mosina, 
zapoczątkowany uchwałą nr 
XVII/103/11 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 29 września 
2011r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla przebiegu 
wschodniej obwodnicy miasta 
Mosina – etap I; 

5. MPZP Krajkowo, 
zapoczątkowany uchwałą nr 
LIX/420/14 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 29 kwietnia 
2014r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla 
południowo – zachodnich 
terenów wsi Krajkowo; 

6. MPZP Czapury (północny – 
zachód), zapoczątkowany 
uchwałą nr LIX/419/14 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 29 
kwietnia 2014r. o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla północno – 
zachodnich terenów wsi 
Czapury; 

  2015 - 7. Żabinko, zapoczątkowany 
uchwałą nr XX/132/15 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 29 
października 2015 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
wsi Żabinko w granicach 
obrębu ewidencyjnego wsi 
oraz terenów części wsi 
Sowiniec i Sowinki; 
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8. Mosina – Sowiniec, 
zapoczątkowany uchwałą nr 
XX/133/15 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 29 
października 2015 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
części miasta Mosina i części 
wsi Sowiniec; 

9. Krosinko, zapoczątkowany 
uchwałą nr XX/134/15 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 29 
października 2015 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
części wsi Krosinko i terenów 
części miasta Mosina; 

10. Bolesławiec – Borkowice, 
zapoczątkowany uchwałą nr 
XX/135/15 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 29 
października 2015 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
południowych terenów wsi 
Bolesławiec oraz zachodnich 
terenów wsi Borkowice; 

11. Krosno – Drużyna, 
zapoczątkowany uchwałą nr 
XX/136/15 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 29 
października 2015 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla  terenów 
części wsi Krosno oraz części 
wsi Drużyna; 

3 2016 1. Uchwała nr XXX/237/16 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 28 
kwietnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 

12. Mosina: PKP, 
zapoczątkowany uchwałą nr 
XXVII/202/16 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 25 lutego 
2016 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego 
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przy ulicy Gałczyńskiego i 
ulicy Leśmiana w Mosinie 
(Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 3732) – 
częściowa zmiana planu 
miejscowego przyjętego 
uchwałą nr LXVI/491/06 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 19 
października 2006 r. – Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego, Nr 191, 
poz. 4482); 

2. Uchwała XXXV/298/16 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 29 
czerwca 2016 r. w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 
usytuowanego pomiędzy 
ulicami I. Jurgielewiczowej, 
M. Kuncewiczowej, K. 
Makuszyńskiego i M. 
Konopnickiej w Mosinie (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego, 
poz. 5064) - częściowa zmiana 
planu miejscowego przyjętego 
uchwałą nr XXIII/201/04 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 15 
kwietnia 2004 r. – Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego, Nr 103, 
poz. 2075); 

3. Uchwała nr XXXVII/331/16 
Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 29 września 2016 r. w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
części wsi Mieczewo (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego, poz. 
6735) 

planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 
części miasta Mosina; 

13. Drużyna: PKP, 
zapoczątkowany uchwałą nr 
XXVII/203/16 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 25 lutego 
2016 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
części wsi Drużyna; 

14. Pecna: PKP, zapoczątkowany 
uchwałą nr XXVII/204/16 
Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 25 lutego 2016 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 
części wsi Pecna; 

15. Krosno – Krosinko, 
zapoczątkowany uchwałą nr 
XXXVIII/370/16 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 27 
października 2016 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
części wsi Krosno i Krosinko; 

16. Pecna, zapoczątkowany 
uchwałą nr XXXVIII/371/16 
Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 27 października 2016 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla zachodnich 
i północnych terenów wsi 
Pecna; 

4 2017 1. Uchwała XLV/480/17 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 27 
lutego 2017 r. w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
usytuowanych przy ulicy 
Leszczyńskiej, Jarzynowej i 
Strzeleckiej w Mosinie, terenu 

- 
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parku gminnego „Strzelnica” 
oraz terenu usług na działce o 
nr ewid. 1829/3 obręb Mosina 
(Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 3402); 

2. Uchwała nr XLVII/529/17 
Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 29 marca 2017r. w 
sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu przy 
ulicy Wawrzyniaka i ulicy 
Łaziennej w Mosinie (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego, poz. 
3850); 

3. Uchwała nr LVII/646/17 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 26 
października 2017 r. w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
części wsi Babki, Sasinowo, 
Rogalinek (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 8390) 

5 2018 1. Uchwała nr LXV/757/18 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 28 
marca 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
zabudowy techniczno – 
produkcyjnej i terenów 
zabudowy mieszkaniowej z 
usługami przy ulicy Śremskiej 
w Mosinie (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 4161) – 
powoduje utratę mocy 
obowiązującej uchwały nr 
L/342/13 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 30 października 
2013 r. (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 7037); 

2. Uchwała nr LXIX/794/18 
Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
części wsi Krosno (Dz. Urz. 

17. Czapury – Poznańska, 
zapoczątkowany uchwałą nr 
LXII/726/18 rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 25 stycznia 
2018 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
przy ulicy Poznańskiej w 
Czapurach; 

18. Mosina – Jezioro Budzyńskie, 
zapoczątkowany uchwałą nr 
LXII/727/18 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 25 stycznia 
2018 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
przy jeziorze Budzyńskim w 
Mosinie; 

19. Mosina: Sowiniecka – 
Leśmiana – Gałczyńskiego, 
zapoczątkowany uchwałą nr 
LXII/728/18 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 25 stycznia 
2018 r. o przystąpieniu do 



107 | S t r o n a  
 

Woj. Wielkopolskiego, poz. 
5818); 

 

sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
przy ulicy Sowinieckiej, 
Gałczyńskiego i Leśmiana w 
Mosinie, zmienioną uchwalą 
nr VII/33/19 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 28 marca 
2019 r.: 

Źródło: Opracowanie własne 

 

POWIERZCHNIA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH OGÓŁEM W 
STOSUNKU DO POWIERZCHNI GMINY 

 

Lp. Rok Liczba 
obowiązujących 
planów 
miejscowych 

Powierzchnia w 
stosunku do 
powierzchni 
gminy w % 

1 2014 114 23,8% 
2 2015 114 23,8% 
3 2016 115 26,6% 
4 2017 116 28,4% 
5 2018 115 28,5% 

Źródło: Opracowane na podstawie danych przekazywanych do GUS 

 

LICZBA WYDANYCH WARUNKÓW ZABUDOWY W PODZIALE NA 
MIEJSCOWOŚCI 

 

Lp. Rok Liczba wydanych 
decyzji o warunkach 
zabudowy 

1 2014 126 
2 2015 160 
3 2016 108 
4 2017 295 
5 2018 173 

Źródło: Opracowane na podstawie danych przekazywanych do GUS 
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Procentowy udział wydanych decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do 
miejscowości. 

Miejscowość 2014 2015 2016 2017 2018 
Babki 2,9% 1,2% 1,8% 1,5% 2,1% 
Baranowo 2,1% 1,8% 2,6% 25,6% 2,8% 
Baranówko 0,0% 0,6% 0,0% 0,5% 0,0% 
Bolesławiec 1,4% 3,6% 0,0% 0,5% 2,8% 
Borkowice 1,4% 1,8% 0,9% 0,0% 2,1% 
Czapury 6,4% 5,4% 1,8% 4,1% 4,9% 
Daszewice 5,0% 1,2% 0,9% 1,0% 4,2% 
Drużyna 1,4% 1,2% 0,9% 1,0% 0,7% 
Dymaczewo 
Nowe 0,7% 1,8% 1,8% 2,6% 2,8% 
Dymaczewo 
Stare 2,9% 4,8% 0,9% 5,1% 2,1% 
Iłówiec 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,7% 
Krajkowo 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,7% 
Krosinko 2,1% 3,6% 6,1% 3,1% 9,1% 
Krosno 5,7% 1,8% 8,8% 5,1% 2,8% 
Mieczewo 7,1% 3,0% 4,4% 2,1% 5,6% 
Mosina 40,7% 39,8% 39,5% 26,7% 27,3% 
Nowinki 2,9% 1,2% 2,6% 1,0% 4,2% 
Pecna 3,6% 6,6% 8,8% 3,6% 7,0% 
Radzewice 0,0% 1,8% 0,9% 0,5% 1,4% 
Rogalin 1,4% 4,2% 0,9% 0,5% 0,7% 
Rogalinek 5,0% 7,8% 10,5% 8,7% 7,0% 
Sasinowo 1,4% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 
Sowiniec 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 
Sowinki 2,9% 4,2% 2,6% 3,6% 4,9% 
Świątniki 1,4% 2,4% 3,5% 0,0% 2,1% 
Wiórek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Żabinko 1,4% 0,0% 0,0% 1,0% 1,4% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Źródło: Opracowanie własne 
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OSTATNIA OCENA AKTUALNOŚCI 
 

Uchwałą nr IX/51/11 z dnia 30 marca 2011 r. Rada Miejska w Mosinie: 

1) uznała za aktualne w całości Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina, przyjęte uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r.; 

2) uznała za aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z zastrzeżeniem 
planów miejscowych wymienionych w załączniku nr 2, a dotyczących obszarów, lub 
ich części, w stosunku do których przystąpiono do opracowania nowych planów 
miejscowych. 

W załączniku nr 2 w/w uchwały wskazano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
dotyczące obszarów, lub ich części, w stosunku do których przystąpiono do opracowania 
nowych planów miejscowych. Spośród wymienionych tamże planów miejscowych zakończono 
prace planistyczne nad planami miejscowymi, o których mowa w punkcie 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 9 
wykazu tj. przyjęto następujące plany miejscowe: 

1. Uchwała nr XXIX/197/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2012r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. 
Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3745); 

2. Uchwała nr XXII/161/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy 
Szosie Poznańskiej w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 1738); 

3. Uchwała nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów części wsi Daszewice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4815); 

4. Uchwała nr XXV/173/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 2289); 

5. Uchwała nr XXXIII/228/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części 
wsi Radzewice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 6265); 

6. Uchwała nr XXXIX/267/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2013r. 
w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów części wsi Drużyna, obręb Drużyna (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 
2848); 

7. Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 1483). 

Plan miejscowy wymieniony w punkcie 3 wykazu tj. zapoczątkowany uchwałą nr L/354/09 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy jeziorze 
Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym jest w trakcie opracowywania. Natomiast 
w przypadku planu miejscowego, o którym mowa w punkcie 7 wykazu planu miejscowego dla 
terenów części wsi Rogalinek, zapoczątkowanego uchwałą nr LII/368/09 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 26 listopada 2009 r., zmienionej uchwałą nr LXIV/444/10 Rady Miejskiej 
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w Mosinie, Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr IX/46/15 z dnia 26 marca 2015 r. uchyliła 
przedmiotowe uchwały. Stąd też w świetle uchwały nr IX/51/11 z dnia 30 marca 2011 r. Rady 
Miejskiej w Mosinie w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nieaktualne są: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze 
Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, przyjęty uchwałą nr XIII/98/03 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 
165, poz. 3080); 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowo – 
usługowego w Sasinowie, działka o nr ewid. 197, przyjęty uchwałą 
nr XLVIII/368/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. 
Woj. Poznańskiego, Nr 16, poz. 197); 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmujący działkę o nr ewid. 
95/2 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 125, poz. 3453); 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmujący obszar działek 
o nr ewid. 61/2 i 61/3, przyjęty uchwałą nr VII/62/03 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 70, poz. 1349). 

Uchwałą nr XL/272/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2013 r. Rada Miejska 
w Mosinie przystąpiła do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina. W okresie 1 września 2018 r. – 22 września 2018 r. odbyło się 
wyłożenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko rozwiązaniami odbyła się w dniu 20 września 2018 r., a uwagi można było składać 
do dnia 15 października 2018 r. Przekazanie projektu Studium Radzie Miejskiej w Mosinie 
celem uchwalenia planowane było na października 2018 r. Wraz z projektem Studium miał 
zostać przekazany Radzie Miejskiej w Mosinie projekt uchwały w sprawie aktualności obecnie 
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
przyjętego uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednakże ze względu na bardzo duże 
zainteresowanie mieszkańców Gminy Mosina dokumentem polityki przestrzennej, jakim jest 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, bardzo 
liczne uwagi, przedmiotowe projekty uchwał nie zostały jeszcze przedłożone Radzie Miejskiej 
w Mosinie, a prace planistyczne nadal trwają. 
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STOPIEŃ POKRYCIA OBSZARU GMINY MIEJSCOWYMI 
PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Lp. Rok Liczba 

obowiązując
ych planów 
miejscowych 

Powierzchni
a w stosunku 
do 
powierzchni 
gminy w % 

Uchwalone plany miejscowe 

1 2014 114 23,8% 3. Uchwała nr LVIII/401/14 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 27 
marca 2014r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
części wsi Krosno (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 3404 z 3 
czerwca 2014r.); 

4. Uchwała nr LXIV/452/14 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 30 
czerwca 2014r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
części wsi Daszewice (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego, poz. 4815 
z 15 września 2014r.) 

2 2015 114 23,8% - 

3 2016 115 26,6% 17. Uchwała nr XXX/237/16 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 28 
kwietnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy 
ulicy Gałczyńskiego i ulicy 
Leśmiana w Mosinie (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego, poz. 
3732) – częściowa zmiana planu 
miejscowego przyjętego uchwałą 
nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 19 października 
2006 r. – Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, Nr 191, poz. 
4482); 

18. Uchwała XXXV/298/16 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 29 
czerwca 2016 r. w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 
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usytuowanego pomiędzy ulicami 
I. Jurgielewiczowej, M. 
Kuncewiczowej, K. 
Makuszyńskiego i M. 
Konopnickiej w Mosinie (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 
5064) - częściowa zmiana planu 
miejscowego przyjętego uchwałą 
nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 
r. – Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, Nr 103, poz. 
2075); 

19. Uchwała nr XXXVII/331/16 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
29 września 2016 r. w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów części 
wsi Mieczewo (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 6735)  

4 2017 116 28,4% 4. Uchwała XLV/480/17 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 27 
lutego 2017 r. w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
usytuowanych przy ulicy 
Leszczyńskiej, Jarzynowej i 
Strzeleckiej w Mosinie, terenu 
parku gminnego „Strzelnica” oraz 
terenu usług na działce o nr ewid. 
1829/3 obręb Mosina (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego, poz. 
3402); 

5. Uchwała nr XLVII/529/17 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 29 
marca 2017r. w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu przy 
ulicy Wawrzyniaka i ulicy 
Łaziennej w Mosinie (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego, poz. 
3850); 

6. Uchwała nr LVII/646/17 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 26 
października 2017 r. w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
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przestrzennego dla terenów części 
wsi Babki, Sasinowo, Rogalinek 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, 
poz. 8390)  

5 2018 115 28,5% 20. Uchwała nr LXV/757/18 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 28 
marca 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
zabudowy techniczno – 
produkcyjnej i terenów zabudowy 
mieszkaniowej z usługami przy 
ulicy Śremskiej w Mosinie (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 
4161) – powoduje utratę mocy 
obowiązującej uchwały nr 
L/342/13 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 30 października 
2013 r. (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 7037); 

21. Uchwała nr LXIX/794/18 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 29 
maja 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów części 
wsi Krosno (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 5818); 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazywanych do GUS 

 

PROGRAM OPRACOWYWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
W rozdziale 8 części 2 pn. „Kierunki” Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, przyjętego uchwałą nr LVI/386/10 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. wskazano, że dla właściwej struktury 
przestrzennej rozwijającego się miasta oraz wsi w gminie Mosina niezbędne jest sukcesywne 
sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przed uruchamianiem 
kolejnych terenów inwestycyjnych. Wskazano, że terenami pretendującymi do sporządzenia 
planów miejscowych są nowe tereny inwestycyjne wyznaczone w Studium, oraz tereny 
w granicach istniejących jednostek osadniczych, które wymagają uporządkowania. Jak wynika 
ze Studium, Gmina zamierza sporządzać plany miejscowe zgodnie z granicami jednostek 
bilansowych w poszczególnych miejscowościach, co ma doprowadzić do pokrycia planami 
miejscowymi terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. 
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 Wyżej przedstawiony program opracowywania planów miejscowych jest programem 
ogólnym, ale jednocześnie bardzo elastycznym. Program ten zakłada opracowywanie planów 
miejscowych dla wszystkich obszarów, celem pokrycia planami miejscowymi jak 
największego obszaru Gminy. Jego ewentualne doprecyzowanie wymagałoby ustalenia 
kryteriów ujmowania w programie, co wiąże się między innymi ze wskazaniem konkretnych 
obszarów przewidzianych do objęcia planami miejscowymi. Burmistrz Gminy Mosina 
podejmie działania mające na celu stworzenie bardziej szczegółowego programu 
opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 

PROGRAM REWITALIZACJI 
 

Lista projektów realizujących program rewitalizacji rok 2018 

 

NAZWA PROJEKTU 
REWITALIZACYJNEGO STATUS  

ZAKŁADANE 
KOSZTY 

CAŁKOWITE 
(PLN) 

PONIESIONE 
KOSZTY 

(PLN)  

MONTAŻ 
FINANSOWY  

Zagospodarowanie 
terenów tzw. 
„Glinianek” 
- uzyskano pozwolenie na 
budowę; 
- rozpoczęto pracę; 
- zbudowano ścieżki, 
miejsca postojowe. 

w trakcie 
realizacji 

 
(Referat 

Inwestycji i 
Rozwoju 
Gminy) 

1 806 999,68 851 795,18  

Dofinansowanie 
ze środków UE 
– 
724 025,89 
Środki własne – 
127 769,29 zł  

Zagospodarowanie 
terenu zieleni miejskiej 
nad Kanałem 
Mosińskim  
- uzyskano pozwolenie na 
budowę; 
- rozpoczęto pracę; 
- zbudowano ścieżki, 
oświetlenie. 

w trakcie 
realizacji 

 
(Referat 
Ochrony 

Środowiska, 
Rolnictwa  

i Leśnictwa) 

1 516 485,60 397 821,44 

Dofinansowanie 
ze środków UE 

–  79 303,44 
Środki własne – 

318 518,00 

Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna budynku 
użyteczności publicznej  
- sporządzono projekt. 

zakładane 
do 

realizacji 
 (Budynek 

Urzędu 
Miejskiego 

ul. 
Dworcowa 

3) 
 

(Referat 
Inwestycji i 

2.300.000,00 - - 
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Rozwoju 
Gminy) 

Budowa basenu z 
pomieszczeniami 
rekreacyjnymi i 
sportowymi wraz z 
zagospodarowaniem 
Parku Gminnego 
„Strzelnica” w Mosinie  
- uzyskano pozwolenie na 
budowę. 

w trakcie  
realizacji 

 
(Referat 

Inwestycji i 
Rozwoju 
Gminy) 

2 500 000,00 - - 

Promocja 
przedsiębiorczości, 
pośrednictwo pracy – 
Gminne Centrum 
Informacji w Mosinie 
- realizowano szkolenia. 

w trakcie 
realizacji  

 
(GCI – 
Gminne 
Centrum 

Informacji)  

Trudno 
jednoznacznie 

oszacować  

200 zł 
(wynajęcie 

Sali) 
Środki własne 

Zintegrowane Węzły 
Przesiadkowe – dworzec 
kolejowy Mosina 
- rozstrzygnięto przetarg i 
podpisano umowy 
„Zaprojektuj i wybuduj”. 

w trakcie  
realizacji 

 
(Referat 

Inwestycji i 
Rozwoju 
Gminy) 

5 830 000,00 - - 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Burmistrz Gminy Mosina działając w imieniu Gminy Mosina umową nr 
PP.1272.2018.AP z dnia 8 listopada 2018 r. powierzył dokończenie opracowywania programu 
nowemu podmiotowi. Przewidywany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2019 r. 

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z SYTUOWANIEM OBIEKTÓW MAŁEJ 
ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH, OGRODZEŃ 

W dniu 29 maja 2018 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LXIX/795/18 w sprawie 
przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane. 
Analizowane są dwa podejścia do zagadnienia tj.  

1. dokładna inwentaryzacja wszystkich reklam na terenie gminy w odniesieniu do 
działki ewidencyjnej / adresu i następnie przygotowanie projektu uchwały 
określającej zasady i parametry - podejście to było o tyle ryzykowne, że w 
momencie podejmowania uchwały inwentaryzacja byłaby już nieaktualna, a koszt 
takiej inwentaryzacji byłby bardzo wysoki; 

2. przygotowanie projektu uchwały w toku dyskusji z mieszkańcami tj. jakiego rodzaju 
reklamy akceptują, czego nie chcą, wspólne ustalenie parametrów i dopiero po 
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podjęciu uchwały, stopniowa inwentaryzacja reklam w terenie w odniesieniu do 
działki budowlanej i egzekucja podatkowa - przepisy dopuszczają zróżnicowanie 
ustaleń, dla poszczególnych części gminy np. inne bardziej restrykcyjne przepisy 
dla centrum miasta, a np. lżejsze dla innych terenów np. działalności gospodarczej. 

Uchwała reklamowa to nie tylko uchwała "planistyczna", ale przede wszystkim podatkowa. 
Przygotowanie i wdrożenie uchwały reklamowej wiąże się przede wszystkim z odpowiednim 
przygotowaniem Referatu Finansowo – Budżetowego oraz Straży Miejskiej do inwentaryzacji, 
naliczania tej opłaty i jej egzekucji. Przygotowanie Referatu Finansowo – Budżetowego 
obejmuje także przygotowanie systemu finansowo – księgowego do tego celu.  

Środki finansowe na przygotowanie przedmiotowej uchwały zagwarantowane zostały w 
budżecie Gminy Mosina na rok 2019 r.. Jednakże realny termin jej opracowania nie będzie 
krótszy niż do końca 2020 r. 

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 

Program Ochrony Środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki 
ochrony środowiska na terenie gminy. Według założeń, przedstawionych w niniejszym 
opracowaniu, sporządzenie programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska 
naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewnić skuteczne mechanizmy 
chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań 
obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Opracowanie, jakim jest Program Ochrony Środowiska, określa politykę 
środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów 
środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Podczas tworzenia dokumentu, 
przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników, 
ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie poszczególnych zagadnień.  

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego 
ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne 
gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. Stan 
docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, a ocenę efektów jego 
realizacji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, dokonuje się okresowo, co 2 lata w 
raportach. 

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie 
w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony 
powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W 
opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu 
docelowego. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do 
obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów nadrzędnych oraz 
strategii ich realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan operacyjny, przedstawiający 
listę przedsięwzięć, jakie zostaną zrealizowane na terenie gminy.  
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Uchwałą nr XVIII/110/15 z dnia 24 września 2015 r. Rada Miejska w Mosinie, przyjęła 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022.  

W związku z wnioskiem dotyczącym uwzględnienia w przedmiotowym dokumencie 
zadania polegającego na termomodernizacji hali sportowej OSiR zlokalizowanej 
przy  ul. Szkolnej w Mosinie, zaistniała konieczność przystąpienia do procedury aktualizacji.  

W kontekście powyższego, Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XLI/420/16 z dnia 20 
grudnia 2016 r. przyjęła aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na 
lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”, która obowiązuje na dzień sporządzania 
niniejszego opracowania.  

PROGRAM USUWANIA AZBESTU 

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032”. Uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. Rada Ministrów 
zmieniła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032, utrzymuje cele przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski:  

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju; 
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  

 Określa jednak nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 
lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze 
wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.  
 Gmina Mosina dnia 2 czerwca 2014 r., na podstawie art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 
z późn. zm.), zawarła porozumienie z Ministerstwem Gospodarki dotyczące dotacji na 
sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mosina 
i opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.  

W wyniku powyższego został opracowany Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Mosina przyjęty uchwałą nr LXIX/484/14 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 30 października 2014 r.  

Ilość zinwentaryzowanych 
wyrobów azbestowych na 
terenie Gminy Mosina 

Ilość unieszkodliwionych 
wyrobów azbestowych na 
terenie Gminy Mosina 

Ilość wyrobów azbestowych 
pozostałych do 
unieszkodliwienia 

3 320 768 kg 503 709 kg 2 817 059 kg 
Źródło: Baza azbestowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, stan na dzień 
31.12.2018 r. 

Rozliczenie realizowanego przez gminę programu likwidacji wyrobów azbestowych w latach 
2014 -2018, przedstawia poniższa tabela: 
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Rok Masa odpadu Sumaryczna wartość 
zrealizowanej usługi 

Udział własny 
gminy 

Udział środków z 
powiatu 

poznańskiego 
2014 45,900 Mg 19 255,50 zł   3 616,18 zł 15 639,32 zł 
2015 96,644 Mg 60 640,02 zł 25 265,72 zł 35 374,30 zł 
2016 84,170 Mg 44 813,20 zł 11 924,75 zł  32 888,45 zł 
2017 106,816 Mg 51 550,95 zł 21 161,15 zł 30 389,80 zł 
2018 47,500 Mg 24 173,00 zł 12 181,60 zł 11 991,14 zł 

Suma 381,030 Mg 200 432,67 zł 74 149,40 zł 126 283,01 zł 
 

Decyzje środowiskowe zezwalające na realizację przedsięwzięcia, wydawane w latach 
2014-2018: 

Nr decyzji Data 
decyzji 

Nazwa przedsięwzięcia 

OŚ.6220.10.2018 2018-10-
03 

Zmiana decyzji z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak: 
OŚ.6220.2.2016, dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią 
ścieków oraz przyłączami dla wsi Czapury, Wiórek, 
Babki, gmina Mosina oraz ulica Starołęcka w Poznaniu 

OŚ.6220.32.2017 2017-05-
23 

Budowa gali magazynowej i okręgowej stacji kontroli 
pojazdów wraz z częścią warsztatową 

OŚ.6220.6.2017 2017-11-
13 

Przebudowa ulicy Sowinieckiej w Mosinie 

OS.6220.24.2017 2017-10-
04 

Budowa zespołu 41 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych dwulokalowych na działce o nr ewid. 
83/10, obręb Daszewice 

OŚ.6220.21.2017 2017-11-
24 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik 
w miejscowości Świątniki i Mieczewo 

OS.6220.14.2017 2017-09-
27 

Budowie stacji paliw w miejscowości Mosina przy ul. 
Szosa Poznańska, na działce nr 738/12, obręb Mosina 

OŚ.6220.11.2017 2017-10-
26 

Budowa stawu rybnego na działce o nr ewid. 51/39, obręb 
Bolesławiec, gm. Mosina 

OŚ.6220.8.2017 2017-07-
03 

Budowa punktu dezynfekującego na magistrali 
wodociągowej na działce o nr ewid. 210/13, obręb 
Czapury, gm. Mosina 

OŚ.6220.9.2017 2017-07-
19 

Budowa punktu dezynfekcji wody na magistrali 
wodociągowej na działce o nr ewid. 157/3, obręb Mosina 

OŚ.6220.1.2017 2017-25-
25 

Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej na dz. 263/13 i 264/13, Obręb 
Nowinki 

OŚ.6220.28.2016 2017-01-
12 

Budowa bezobsługowej stacji paliw płynnych w Krośnie 
k/Mosiny przy ul. Głównej 59D 

OŚ.6220.18.2016 2016-09-
05 

Budowa sieci kanalizacyjnej, rurociągu tłocznego i 
przepompowni ścieków w m. Baranowo wraz z 
podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej 
Mosina-Krajkowo, gm. Mosina 
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OŚ.6220.16.2016 2017-04-
28 

Budowa fermy drobiu do 40 tys. szt. na działce nr 
ewid.41/4 w miejscowości Bolesławiec 

OŚ.6220.14.2016 2016-08-
05 

Rozbudowa istniejącego budynku biurowo-
magazynowego o hale magazynowe nr 2 i nr 3 w Mosinie 
na dz. o nr ewid. 2167/13, 2167/9 w Mosinie przy ulicy 
Stanisława Lema 16 

OŚ.6220.9.2016 2016-07-
06 

Budowa 36 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - sieć 
wodociągowa, gazowa, energetyczna oraz drogi 
wewnętrzne i parkingi na działkach o nr ewid. 213/4, 
215/2, 215/12 

OŚ.6220.6.2016 2016-04-
06 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
oraz rozbudowie sieci wodociągowej na terenie m. 
Krajkowo oraz Mosina, gm. Mosina 

OŚ.6220.4.2016 2016-05-
10 

Budowa obiektu produkcyjno-magazynowego z 
zapleczem socjalno-biurowym, na działce inwestora w 
miejscowości Drużyna 

OŚ.6220.2.2016 2016-04-
21 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czapury, 
Wiórek, Babki, gm. Mosina 

OŚ.6220.1.2016 2016-06-
02 

Budowa stawu rybnego na działce o nr ewid. 33/6, obręb 
Bolesławiec, gm. Mosina 

OŚ.6220.25.2015 2016-04-
15 

Budowa linii kablowej 110 kV i światłowodowej w 
ramach projektu przebudowy odcinka linii 110 kV Poznań 
Płd. - Mosina w związku z usunięciem kolizji z 
planowaną zabudową mieszkaniową w Czapurach 

OŚ.6220.27.2015 2016-02-
19 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 
rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków w m. 
Baranowo wraz z podłączeniem do istniejącej 
infrastruktury komunalnej Mosina-Krajkowo, gm. Mosina 

OŚ.6220.26.2015 2016-02-
10 

Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie 

OŚ.6220.19.2015 2015-01-
28 

Przedłużenie koncesji na wydobywanie kruszywa z 
kopalni Borkowice I. Dokończenie eksploatacji żwirowni 

OŚ.6220.18.2015 2015-09-
07 

Uruchomienie punktu skupu złomu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na działce o nr ewid. 209/2, obręb Krosno, 
gmina Mosina, powiat poznański, województwo 
wielkopolskie 

OŚ.6220.17.2015 2015-12-
18 

Przeprowadzenie prac odtworzeniowych obejmujących 
wykonanie 27 zastępczych otworów studziennych nr 
1E/5, 4/7, 5/7, 6/7, 8/7, 10/6, 11/6, 16/2, 18/1, 19/5, 20/5, 
21/5, 24/4, 25/4, 26/5, 29/5, 30/5, 35/4, 43/3, 44/4, 46/2, 
47/2, 49/2, 51/4, 19L/2, 25L/2 i 35L/2 oraz zlikwidowanie 
27 zużytych otworów studziennych nr 1E/4, 4/6, 5/6, 6/6, 
8/6, 10/5, 11/5, 16/1, 18, 19/4, 20/4, 21/4, 24/3, 25/3, 
26/4, 29/4, 30/4, 35/3, 43/2, 44/3, 46/1, 47/1, 49/1, 51/3, 
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19L/1, 25L/1 i 35L/1 na ujęciu wody dla miasta Poznania 
w rejonie Mosina - Krajkowo, gm. Mosina i gm. 
Puszczykowo, powiat poznański 

OŚ.6220.14.2015 2016-04-
20 

Budowa obory dla bydła opasowego, silosa podwójnego, 
płyty obornikowej i zbiornika na odchody 

OŚ.6220.6.2015 2015-09-
07 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej 
wraz z przepompowniami w Żabinku gmina Mosina 

OŚ.6220.5.2015 2015-04-
16 

Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
wolnostojących z garażami z bryle budynku, szczelnych 
zbiorników bezodpływowych (do czasu wybudowania 
kanalizacji sanitarnej) wraz z drogami dojazdowymi oraz 
infrastrukturą towarzyszącą 

OŚ.6220.3.2015 2015-05-
13 

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na terenie 
części wsi Sowinki, gm. Mosina 

OŚ.6220.1.2015 2015-03-
09 

Budowa 27 domów jednorodzinnych wolnostojących z 
garażami w bryle budynku wraz z niezbędnymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości 
Bolesławiec, na działce nr ewidencyjny 16/2, gmina 
Mosina 

OŚ.6220.38.2014 2014-02-
25 

Budowa "Punktu dezynfekcji wody" na Magistrali 
Wschodniej 

OŚ.6220.33.2014 2015-02-
23 

Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Lipowej w 
Krosinku do drogi powiatowej nr 2469P w m. Borkowice 

OŚ6220.32.2014 2014-11-
12 

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydanej przez Burmistrza Gminy Mosina, z dnia 14 maja 
2014 r., znak: OŚ.6220.9.2014. Przedmiot zmian 
obejmuje, zwiększenie powierzchni eksploatacji żwirowni 
oraz rocznego wydobycia kopaliny w ilości powyżej 20 
tys. ton. 

OŚ.6220.31.2014 2014-11-
12 

Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławiec 

OŚ.6220.29.2014 2014-10-
31 

Budowa 74 budynków jednorodzinnych przewidzianych 
do realizacji na dz. o nr 132/10, obręb Czapury 

OŚ.6220.24.2014 2014-08-
26 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu 
drogi powiatowej nr 2469P w miejscowości Borkowice, 
Gmina Mosina. 

OŚ.6220.15.2014 2014-07-
31 

Budowa fermy drobiu - brojlerów o planowanej obsadzie 
do 40 000 sztuk (160 DJP) w m. Bolesławiec 

OŚ.6220.14.2014 2014-06-
23 

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o 
mocy do 3 MW, o powierzchni zabudowy do 3,5 ha, wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do 
krajowej sieci energetycznej. Budowa infrastruktury 
technicznej- instalacji wolnostojących paneli 
fotowoltaicznych na stelażach wraz z niezbędną 
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infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej 
sieci elektroenergetycznej. 

OŚ.6220.13.2014 2014-06-
30 

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 87 
budynków jednorodzinnych (w tym 48 z garażami) w 
zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą, znak: 
OŚ.6220.38.2013 z dnia 21 listopada 2013 r., w 
przedmiocie zmian obejmujących: wzrost ilości 
budowanych budynków mieszkalnych (z 87 na 94 
budynki) wraz z infrastrukturą oraz zmianę numeru 
ewidencyjnego działki 

OŚ.6220.12.2014 2014-06-
30 

Budowa 36 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sieć wodociągowa, 
gazowa, energetyczna oraz drogi wewnętrzne i parkingi 

OŚ.6220.9.2014 2014-05-
14 

Dokończenie eksploatacji żwirowni na działce o nr ewid. 
181/25 w Krośnie, ul. Pogodna 

OŚ.6220.4.2014 2014-06-
23 

Skup złomu i metali kolorowych oraz skład opału 

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

Podsumowanie działań : 

Zadanie – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Mosina – etap I” – Mosina ul. Szkolna 1 : budynek Szkoły Podstawowej nr.1 
w Mosinie, budynek Gimnazjum nr 1 w Mosinie, budynek Sali sportowej OSIR w Mosinie.  

ZREALIZOWANE  

Przedsięwzięcie polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków 
przeznaczonych na działalność oświatową. Prace polegające między innymi na : wymiana 
stolarki drzwiowej i okiennej, docieplanie ścian, stropodachu, połaci dachowych, modernizacja 
instalacji c.o, ct, modernizacja instalacji zw, cwu, cyrkulacja, wymiana grzejników, 
modernizacja kotłowni – wymiana kotła. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) – 
pompa ciepła.  

Celem zrealizowanego projektu było zwiększenie efektywności energetycznej sektora 
publicznego poprzez zmniejszenie zużycia energii  w budynkach Szkoły Podstawowej nr.1 
w Mosinie, budynek Gimnazjum nr 1 w Mosinie, budynek Sali sportowej OSIR w Mosinie. 
Poprzez racjonalizację zużycia i ograniczenia strat energii w sektorze publicznym spadło 
zużycie energii. Ponadto w wyniku wykorzystania instalacji  OZE nastąpiła dywersyfikacja 
źródeł energii co przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w regionie 
a także na poprawę efektywności energetycznej tzw. niskiej emisji.  

W TRAKCIE REALIZACJI 
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„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Mosina – etap III” – Zespół Szkół w Rogalinku ul. Poznańska 19, Rogalinek. 

Trwają prace dotyczące poprawy efektywności energetycznej tj. wymiana stolarki drzwiowej, 
okiennej, docieplenie ścian, dachu, modernizacja instalacji c.o., c.w.u, wymiana grzejników, 
modernizacja kotłowni – wymiana kotła i inne.  

„Niskoemisyjne przedsięwzięcia z zakresu transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina” – 
dworzec kolejowy Mosina, przystanek osobowy Drużyna Poznańska, przystanek osobowy 
Pecna/Iłowiec, ciągi dróg gminnych i powiatowych. 

 

INWESTYCJE LINIOWE I ZADANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA 

W dniu 29 maja 2018 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę Nr LXIX/792/18 w sprawie 
określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie 
kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na 
trwałej  likwidacji ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami 
grzewczymi. 

Nabór wniosków o dotację na wymianę pieców węglowych na proekologiczne systemy 
grzewcze został uruchomiony w dniu 17 lipca 2018 r. i trwał do dnia 31 lipca 2018 r.  

W 2018 roku na realizację zadania Gmina Mosina przeznaczyła 100 000,00 zł.  

Złożono 80 wniosków. Zrealizowano 20 inwestycji. Całkowita wysokość przyznanych dotacji 
wyniosła: 99 916,80 złotych” 

 

ANALIZA STANU I TRENDÓW PRZEDSIEBIORCZOŚCI I RYNKU PRACY 

Na podstawie danych Urzędu Statystycznego bezrobocie rejestrowane w Mosinie 
wynosiło w 2017 roku 1,8% (2,4% wśród kobiet i 1,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie 
mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie 
mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. 

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Gmina Mosina jako główne 
miejsce wykonywanej działalności widnieje : 

- 2 634 razy jako status aktywny, 

- 98 razy jako działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych, 

- 1 897 razy jako status wykreślony, 

- 378 razy jako status zawieszony. 

W 2018 roku w dla mieszkańców Gminy Mosina następujące podmioty dyżurowały 
w Gminnym Centrum Informacji : 



123 | S t r o n a  
 

1. Powiatowy Urząd Pracy -  6 razy, 
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 4 razy, 
3. Urząd Skarbowy – 2 razy. 

Szkolenia zrealizowane w 2018 r. 

Nazwa szkolenia Ilość uczestników 

Pracownik Administracyjno-biurowy 12 

Kurs kosmetyczny 9 

Opiekun osoby starszej 9 

Pracownik Administracyjno-biurowy 10 

Pracownik Administracyjno-biurowy 8 

Kurs Florystyka i bukieciarstwo 15 
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Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Mosinie podlegających wykonaniu przez Burmistrza Gminy Mosina 

l.p. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 

Publikacja w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
Wielkopolskiego i inne 

uwagi  

Najważniejsze 
postanowienia/podjęte 
działania/stan realizacji 

2018 

1. LXII/723/18 25 stycznia 
2018 r. 

w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 
niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego organy na terenie gminy Mosina 

31 stycznia 2018 r. 
Uchwała Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w 
sprawie stwierdzenia 
nieważności części 
uchwały 

Zastosowano się do uwag RIO z 
21.02.2018 r i przygotowano 
nową uchwałę dot .dotowania i  
kontroli pobrania i wykorzystania 
dotacji-realizacja w toku 

2. LXII/724/18 25 stycznia 
2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w 
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina 31 stycznia 2018 r. 

Konieczność podjęcia uchwały ze 
względu na dostosowanie do 
obowiązujących przepisów      w 
2018 r. 

3. LXII/725/18 25 stycznia 
2018 r. 

w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę 
dyplomową dotyczącą Gminy Mosina 

 Podjęcie uchwały ma wspomóc 
podejmowanie wśród młodzieży 
akademickiej tematów badań 
interdyscyplinarnych 
wzbogacającą wiedzę naukową o 
Gminie Mosina oraz 
popularyzację aktualnego 
dorobku w tym zakresie. 

4. LXII/726/18 25 stycznia 
2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w 
Czapurach 

 Uchwała inicjująca procedurę 
sporządzania planu miejscowego. 
Odbyły się dwa spotkania 
konsultacyjne, a projekt planu 
miejscowego jest na etapie 
sporządzania. 

5. LXII/727/18 25 stycznia 
2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy jeziorze Budzyńskim 
w Mosinie 

 Ze względu na brak 
wystarczających środków 
finansowych, w 2018 r. nie 
wybrano wykonawcy. 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13004
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13004
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13004
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13005
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13005
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13087
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13087
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13007
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13007
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13007
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13008
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13008
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13008
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6. LXII/728/18 25 stycznia 
2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, 
Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie 

 Uchwała została zmieniona 
uchwałą nr VII/33/19 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 28 
marca 2019 r., w której 
poszerzono zakres opracowania 
planu miejscowego.  

7. LXII/729/18 25 stycznia 
2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

 Deficyt w roku 2018 po 
zmianach określono na kwotę -
5 223 701,95 zł 

8. LXII/730/18 25 stycznia 
2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027 

Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

Uchwała realizuje się poprzez 
projekty rewitalizacyjne 

9. LXII/736/18 25 stycznia 
2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami 
Powietrznymi z siedzibą w Babkach, na nieodpłatne umieszczenie herbu 
Gminy Mosina na sztandarze jednostki 

  
- 

10. LXIII/737/18 21 lutego 2018 
r. 

w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody 
Wielkopolskiego KN-I.4102.12.2018.17 z dnia 25 stycznia 2018 r. w 
sprawie nadania ulicy 25 Stycznia położonej w miejscowości Mosina 
nazwy Niepodległości. 

  
Skarga została złożona. 

11. LXIV/738/18 28 lutego 2018 
r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania udzielanej dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz 
zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Mosina 

12 marca 2018 r. 
Uchwała Kolegium 
RIO w Poznaniu w 
sprawie stwierdzenia 
nieważności części 
uchwały 

Wypłata dotacji celowej dla 
instytucji opieki nad dziećmi do 
lat 3-kontrola pobrania i 
wykorzystania dotacji-
zastosowano się do uwag 
RIO(dane dot.dzieci)-realizacja w 
toku. 

12. LXIV/739/18 28 lutego 2018 
r. 

w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 

 Przeprowadzenie w 2019 r. 3 
kontroli pobrania-realizacja 
uchwały w toku. 

13. LXIV/740/18 28 lutego 2018 
r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg 
gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego 

12 marca 2018 r. 
Zmiana stawki dla światłowodów 
– wprowadzenie zmiany stawki 
do decyzji rocznej 

14. LXIV/741/18 28 lutego 2018 
r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na 
realizację zadania na drodze powiatowej nr 2465P w miejscowości 
Nowinki 

 Wykonane i rozliczone 

15. LXIV/742/18 28 lutego 2018 
r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na 
realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości 
Mosina do granicy Gminy Mosina 

 Rozliczenie środków nastąpi w 
2019r. 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13009
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13009
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13009
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13010
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13010
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13011
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13011
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13017
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13017
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13017
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.02.2018-r..html?pid=13105
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.02.2018-r..html?pid=13105
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.02.2018-r..html?pid=13105
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.02.2018-r..html?pid=13105
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13130
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13130
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13130
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13131
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13131
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13131
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13132
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13132
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13132
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13133
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13133
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13133
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13134
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13134
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13134
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16. LXIV/743/18 28 lutego 2018 
r. 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w miejscowości 
Czapury 

 Niewykonane (brak wyboru 
wykonawcy – oferty 
przewyższała zabezpieczone 
środki finansowe; przetarg 
kilkukrotnie ogłoszony) 

17. LXIV/744/18 28 lutego 2018 
r. 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P w miejscowości Mosina 

 Wykonano 

18. LXIV/745/18 28 lutego 2018 
r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

12 marca 2018 r. 
Uchwała Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu w sprawie 
uchwały Nr 
LXIV/745/18 
Uchwała Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu umarzająca 
postępowanie w 
sprawie stwierdzenia 
nieważności uchwały 
Nr LXIV/745/18 

Dochody i wydatki zmniejszono 
o kwotę 74 391,00 zł 

19. LXIV/746/18 28 lutego 2018 
r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

 Zmniejszenie dochodów w 2018 
r. o 74 391,00 zł, w tym 
zwiększenie dochodów bieżących 
o kwotę 609,00 zł i zmniejszenie 
dochodów majątkowych o kwotę 
75 000,00 zł. Zmniejszenie 
wydatków w 2018 r. o kwotę 
74 391,00 zł, w tym zmniejszenie 
wydatków bieżących o kwotę 
39 591,00 zł a wydatków 
majątkowych o kwotę 34 800,00 
zł 

20. LXV/752/18 28 marca 2018 
r. 

w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego  Wykonane 

21. LXV/753/18 28 marca 2018 
r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina 

17.04.2018 
Dz. Urz. Woj. Wielk., 
poz. 3484 

Wykonane i rozliczone 
Cel:  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13135
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13135
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13135
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13136
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13136
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13137
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13138
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13138
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13244
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13245
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13245
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Zapobieganie bezdomności 
zwierząt i zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom, 
wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt, ograniczenie 
niekontrolowanego rozrodu, 
poprawa bezpieczeństwa i 
porządku publicznego, edukacja 

22. LXV/754/18 28 marca 2018 
r. 

w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 
niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego organy na terenie gminy Mosina 

 Nowa Uchwała dotycząca 
dotowania i kontroli placówek 
publicznych i niepublicznych -
zastosowano się do uwag RIO z 
dn.21.02.2018 r.-realizacja w 
toku. 

23. LXV/755/18 28 marca 2018 
r. 

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej 

 Wykonano 

24. LXV/756/18 28 marca 2018 
r. 

w sprawie podziału Gminy Mosina na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym 

 Wykonano 

25. LXV/757/18 28 marca 2018 
r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów 
zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 
4161 z dnia 14 maja 
2018 r. 

Plan miejscowy wszedł w życie z 
dniem 29 maja 2019 r.. 
Wojewoda Wielkopolski wniósł 
skargę na przedmiotową uchwałę, 
a Wojewódzki Sąd 
Administracyjny wyrokiem z 
dnia 18 października 2018 r. 
sygn. akt IV SA/Po 796/18 
oddalił skargę Wojewody na 
przedmiotową uchwałę. 

26. LXV/758/18 28 marca 2018 
r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Dz. Urz. Woj. Wielk., 
poz. 3487 z dnia 17 
kwietnia 2018 r. 

Wykonane 
1. Wybór metody ustalenia 

opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Mosina 
– iloczyn  liczby  
mieszkańców 
zamieszkujących daną 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13246
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13246
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13246
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13247
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13247
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13248
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13248
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13248
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13249
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13249
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13249
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13250
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13250
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13250
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nieruchomość oraz 
stawki opłaty; 

2. Ustalenia stawki opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnym 
w wysokości:  

− 13,00 zł  miesięcznie  za  
jedną  osobę  
zamieszkującą  daną 
nieruchomość, jeżeli 
odpady są zbierane i 
odbierane w sposób 
selektywny, 

− 26,00 zł miesięcznie za 
jedną osobę 
zamieszkującą daną 
nieruchomość, jeżeli 
odpady nie są zbierane i 
odbierane w sposób 
selektywny. 

27. LXVI/764/18 13 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 16 maja 2018 r. Dochody zwiększono o kwotę 
643.540,00 zł, natomiast wydatki 
zwiększono o kwotę 
7 953 540,00 zł. Przychody 
określono na kwotę 7 953 540,00 
zł. 

28. LXVI/765/18 13 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

 Zwiększenie dochodów roku 
2018 o kwotę 697 370,00 zł, w 
tym Dochody bieżące 384 870,00 
zł, dochody majątkowe 
312 500,00 zł. Zwiększenie 
wydatków o kwotę 8 007 370,00 
zł, w tym: wydatki bieżące 
1 137 270,00 zł, wydatki 
majątkowe 6 870 100,00 zł. 
Deficyt po zmianach -
12 533 701,95 zł. Przychody po 
zmianach 7 310 000,00 zł. 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.04.2018-r..html?pid=13337
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.04.2018-r..html?pid=13338
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.04.2018-r..html?pid=13338
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29. LXVII/766/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej  - 

30. LXVII/767/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury - Mosińskiego 
Ośrodka Kultury poprzez wyłączenie Izby Muzealnej i Galerii Miejskiej i 
utworzenie Galerii Sztuki w Mosinie 

14 maja 2018 r. 

Zmiana organizacyjna dotycząca 
wydzielenia Galerii Sztuki w 
Mosinie z Mosińskiego Ośrodka 
Kultury. Utworzenie odrębnej 
jednostki ma na celu poszerzenie 
i uatrakcyjnienie oferty 
kulturalnej. 

31. LXVII/768/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom na stanowiskach kierowniczych w szkołach i 
przedszkolach oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, 
psychologa i logopedy 

 Podjęcie uchwały polegające na 
dostosowaniu zapisów uchwały 
do aktualnie obowiązujących 
zapisów W Karcie Nauczyciela 

32. LXVII/769/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 4 w Mosinie 14 maja 2018 r. Na wniosek dyrektora 
Przedszkola nr 4 w Mosinie, 
poparty przez Radę Rodziców 
Przedszkola, podjęto uchwałę 
dotyczącą wyboru imienia. 

33. LXVII/770/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji 

Uchwała RIO w 
sprawie stwierdzenia 
nieważności w części 
uchwały 

Ostatecznie wzór deklaracji o 
wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnych przyjęty został 
Uchwałą nr LXIX/791/18 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 29 
maja 2018 r. (pozycja 48 rejestru) 

34. LXVII/771/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 
Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 14 maja 2018 r. 

Uchwała RIO 
stwierdzająca 
nieważność w części 
uchwały 

Ostatecznie zasady udzielania 
dotacji celowych z budżetu 
Gminy Mosina na 
dofinansowanie kosztów 
inwestycji w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 
przyjęte zostały Uchwałą nr 
LXIX/792/18 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 29 maja 2018 r. 
(pozycja 49 rejestru) 

35. LXVII/772/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Mosina na rok 2018 oraz 
określenia sezonu kąpielowego 

Dz. Urz. Woj. Wielk., 
poz. 4151 z 17 
kwietnia 2018 r. 

Wykonane. 
Określenie wykazu kąpielisk na 
terenie gminy Mosina – 
kąpielisko Glinianki i kąpielisko 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13373
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13376
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13377
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13377
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13378
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13378
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13378
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13379
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13379
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przy Hotelu Szablewski wraz z 
sezonem kąpielowym w roku 
2018. 

36. LXVII/773/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska „Glinianki” w miejscowości 
Mosina 

Dz. Urz. Woj. Wielk, 
poz. 4148 z 17 
kwietnia 2018 r. 

Przyjęto do stosowania 

37. LXVII/774/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy 
Mosina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych 

14 maja 2018 r. 
Wykonano 

38. LXVII/775/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy „BAJKOWA” drodze zlokalizowanej w 
miejscowości Borkowice 14 maja 2018 r. Zrealizowano – nadano punkty 

adresowe 

39. LXVII/776/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy „ŁĄKOWA” drodze zlokalizowanej w 
miejscowości Daszewice 14 maja 2018 r. Zrealizowano – nadano punkty 

adresowe 

40. LXVII/777/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy „JAŚMINOWA” drodze zlokalizowanej w 
miejscowości Drużyna 14 maja 2018 r. Zrealizowano – nadano punkty 

adresowe 

41. LXVII/778/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy „OGRODNICZA” drodze zlokalizowanej 
w miejscowości Drużyna 14 maja 2018 r. Zrealizowano – nadano punkty 

adresowe 

42. LXVII/779/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy „GLINKI” drodze zlokalizowanej w 
miejscowości Mosina 14 maja 2018 r. Zrealizowano – nadano punkty 

adresowe 

43. LXVII/780/18 26 kwietnia 
2018 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy „CEGIELNIANA” drodze zlokalizowanej 
w miejscowości Mosina 14 maja 2018 r. Zrealizowano – nadano punkty 

adresowe 

44. LXIX/787/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2017 rok 

 - 

45. LXIX/788/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Mosina za 2017 rok 

 - 

46. LXIX/789/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 18 czerwca 2018 r. Zrealizowano 

47. LXIX/790/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

 Zwiększono dochody roku 2018 
o kwotę 757 206,31 zł, w tym 
zwiększenie dochodów bieżących 
o kwotę 1 825 655,84 zł i 
zmniejszenie dochodów 
majątkowych o kwotę 
1 068 449,53 zł. Wydatki roku 
2018 zwiększono o kwotę 
757 206,31 zł, w tym wydatki 
bieżące zwiększono o kwotę 
1 996 777,91 zł, natomiast 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13380
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13380
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13382
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13382
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13382
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13383
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13383
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13384
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13384
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13385
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13385
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13386
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13386
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13387
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13387
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13388
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13388
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13521
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13521
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13524
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13524
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13525
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13526
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13526
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wydatki majątkowe zmniejszono 
o kwotę 1 239 571,60 zł. Deficyt 
roku 2018 po zmianach wynosi 
12 533 701,95 zł 

48. LXIX/791/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji 13 czerwca 2018 r. 

Wykonane.  
Zmiana wzoru deklaracji w 
związku z uchwałą nr 
LXV/758/18 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 28 marca 2018 r. 
w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy 
Mosina oraz ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

49. LXIX/792/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 
Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 

13 czerwca 2018 r. 
Uchwała Kolegium 
RIO w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności części 
uchwały 

Wykonana i rozliczona. 
Nabór wniosków o dotację na 
wymianę pieców węglowych na 
proekologiczne systemy 
grzewcze został uruchomiony w 
dniu 17 lipca 2018 r. i trwał do 
dnia 31 lipca 2018 r.  
W 2018 roku na realizację 
zadania Gmina Mosina 
przeznaczyła 100 000,00 zł.  
Złożono 80 wniosków. 
Zrealizowano 20 inwestycji. 
Całkowita wysokość 
przyznanych dotacji wyniosła: 
99 916,80 złotych. 

50. LXIX/793/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina oraz określenia 
sezonu kąpielowego 

Dz. Urz. Woj. Wielk., 
poz. 4841 z 13 czerwca 
2018 r. 

Wyrażenie zgody na utworzenie 
miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli – 
Przystań Żeglarska, wraz z 
sezonem kąpielowym 

51. LXIX/794/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów części wsi Krosno 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 

Plan miejscowy wszedł w życie z 
dniem 25 lipca 2018 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13527
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13527
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13250
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13250
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13250
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13250
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13250
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13250
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13250
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13250
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13528
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13528
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13528
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13529
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13529
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13529
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13530
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13530
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5818 z dnia 10 lipca 
2018 r. 

52. LXIX/795/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. 

w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich wymiarach, wymogach jakościowych 
oraz materiałach 

 Trwa procedura wyboru 
wykonawcy. 

53. LXIX/796/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 

 W ramach Programu 
prowadzono: 

− działalność 2 Punktów 
Konsultacyjno-
Terapeutycznych, 

− Grupy Wsparcia, 
− działała Gminna 

Komisja Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, 

− zorganizowano i 
sfinansowano letni 
wypoczynek dla 100 
dzieci z rodzin z 
problemami 
społecznymi w terminie 
od 3-12 lipca 2018r. we 
Władysławowie, 

− działały świetlice 
opiekuńczo-
wychowawczych na 
terenie gminy w 
Mosinie, Rogalinku, 
Pecnej, Daszewicach, 
Krosinku, Rogalinie, 
Czapurach i Krośnie.  

− przeprowadzone były 
programy i warsztaty 
profilaktyczne, 

− przeprowadzono 
szkolenie gminnej 
Komisji Rozwiązywania 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13531
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13531
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13531
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13531
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13532
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13532
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Problemów 
Alkoholowych. 

Zmiana Programu dotyczyła 
rozliczenia środków zebranych za 
korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
w 2017r. i wprowadzenie do 
Programy, które przeznaczone 
zostały na profilaktykę dot. 
uzależnień. 

54. LXIX/797/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia Gmin 
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego 

 Procedura likwidacji 
Stowarzyszenia trwa. 

55. LXIX/798/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Mosina  Wykonano 

56. LXIX/811/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Mosina” 

 Dodano załącznik nr 12 w 
związku z możliwością ubiegania 
się o środki w ramach 
poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+ 
„Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska w ramach ZIT 
dla MOF Poznania”, które we 
wskazanym projekcie obejmować 
będzie m.in. inwestycje 
polegające na: „Budowie spójnej 
sieci dróg rowerowych w Gminie 
Mosina. Etap 1 – budowa dróg 
rowerowych w obrębie Parku 
Strzelnica”. Ww. zakres, zgodnie 
z regulaminem konkursu, musi 
zostać odzwierciedlony w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Aktualnie zostały złożone 
dokumenty niezbędne do 
podpisania umowy o 
dofinansowanie. 

57. LXIX/812/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna 13 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13533
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13533
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13534
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13547
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13547
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13548
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58. LXIX/813/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Baranówko 13 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

59. LXIX/814/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Borkowice, Bolesławiec 13 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

60. LXIX/815/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Czapury 13 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

61. LXIX/816/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Daszewice 13 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

62. LXIX/817/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Drużyna, Nowinki 13 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

63. LXIX/818/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dymaczewo Nowe 14 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

64. LXIX/819/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dymaczewo Stare 14 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

65. LXIX/820/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Krajkowo, Baranowo 14 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

66. LXIX/821/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Krosinko, Ludwikowo 14 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

67. LXIX/822/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Krosno 14 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

68. LXIX/823/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Mieczewo 14 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

69. LXIX/824/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pecna, Konstantynowo 14 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

70. LXIX/825/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Radzewice 14 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

71. LXIX/826/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rogalin 14 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

72. LXIX/827/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rogalinek 14 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

73. LXIX/828/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sasinowo 14 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

74. LXIX/829/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sowinki, Sowiniec 14 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

75. LXIX/830/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Świątniki 18 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

76. LXIX/831/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wiórek 18 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13549
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13550
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13551
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13552
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13559
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13560
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13561
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13562
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13563
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13564
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13566
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13567
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13568
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13569
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13570
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13571
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13572
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77. LXIX/832/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Żabinko 18 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

78. LXIX/833/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 1 „Śródmieście” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

79. LXIX/834/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

80. LXIX/835/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

81. LXIX/836/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 4 „Za Barwą” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

82. LXIX/837/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

83. LXIX/838/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 6 „Za Moreną” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

84. LXIX/839/18 29 maja i 5 
czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. Podlega wykonaniu. 

85. LXXI/840/18 27 czerwca 
2018 r. 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu  - 

86. LXXI/841/18 27 czerwca 
2018 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania udzielanej dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz 
zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Mosina 10 lipca 2018 r. 

Uchwala zmieniająca-
zastosowano się do uwag RIO z 
dnia  27.03.2018 r.-wprowadzono 
stosowne zapisy, realizacja 
uchwały w toku. 

87. LXXI/842/18 27 czerwca 
2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów 
samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mosina 

 Wobec zaistniałych zmian w 
organizacji szkół, związanych z 
reformą systemu oświaty od 1 
września 2017 r. zaistniała 
konieczność dostosowania treści 
uchwały do obowiązujących 
przepisów. 

88. LXXI/843/18 27 czerwca 
2018 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Mosina 

10.07.2018 
Dz. Urz. Woj. Wielk. z 
2018 r., poz. 5827 

Określa wymagania w zakresie 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie nieruchomości, rodzaje 
i minimalna pojemność 
pojemników przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości oraz na 
drogach publicznych, 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13573
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13574
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13575
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13576
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13577
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13578
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13579
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13580
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13677
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13680
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13680
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częstotliwość i sposoby 
pozbywania się odpadów 
komunalnych i nieczystości 
ciekłych z  terenu nieruchomości, 
obowiązku osób utrzymujących 
zwierzęta domowe i gospodarskie 

89. LXXI/844/18 27 czerwca 
2018 r. 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina i przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

 Wykonane. 
Pismem z dnia 28 czerwca 2018 
r. projekt Regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Mosina stanowiący 
załącznik do Uchwały nr 
LXXI/844/18 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 27 czerwca 2018 
r. został przekazany do opinii 
Dyrektorowi Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w 
Poznaniu. 
Jednocześnie pismami z dnia 28 
czerwca 2018 r. poinformowano 
wnioskodawców (AQUANET 
S.A oraz Majątek Rogalin Sp. z 
o. o.) o przekazaniu ww. projektu 
regulaminu organowi 
opiniującemu. 

90. LXXI/845/18 27 czerwca 
2018 r. 

w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku 
przyrody 

 Uchwała została przekazana w 
dniu 1.08.2019 do właściciela 
nieruchomości, na którym rośnie 
Pomnik Przyrody 

91. LXXI/846/18 27 czerwca 
2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 109/1, 110, 74, 
obręb Sowinki 

 Projekt planu miejscowego jest 
na etapie sporządzania. 

92. LXXI/847/18 27 czerwca 
2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 11 lipca 2018 r. Dochody i wydatki  budżetu 
zwiększono o kwotę 512 536,59 
zł. 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13682
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13682
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13683
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13683
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13683
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13684
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93. LXXI/848/18 27 czerwca 
2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

 Zwiększenie dochodów roku 
2018 o kwotę 648 278,59 zł, w 
tym dochodów bieżących o 
kwotę 280 496,81 zł i dochodów 
majątkowych o kwotę 367 781,78 
zł. Wydatki roku 2018 
zwiększono o kwotę 648 278,59 
zł, w tym wydatki bieżące o 
281 936,94 zł i majątkowe 
366 341,65 zł. Deficyt – plan po 
zmianach wynosi 12 533 701,95 
zł. 

94. LXXI/849/18 27 czerwca 
2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina  Podlega wykonaniu. 

95. LXXI/850/18 27 czerwca 
2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu  Wykonano 

96. LXXI/851/18 27 czerwca 
2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu  Wykonano 

97. LXXI/852/18 27 czerwca 
2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 11 lipca 2018 r. Będzie podlegać wykonaniu. 

98. LXXII/861/18 9 sierpnia 2018 
r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018  Dochody i wydatki budżetu 
zwiększono o kwotę 264 648,67 
zł. 

99. LXXII/862/18 9 sierpnia 2018 
r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

 Dochody roku 20218 zwiększono 
o kwotę 857 715,80 zł, w 
tym:1dochody bieżące o kwotę 
827 7215,80 zł a dochody 
majątkowe o kwotę 30.000,00 zł. 
Wydatki roku 2018 zwiększono o 
kwotę 857 715,80 zł, w tym: 
wydatki bieżące 613 465,80 zł a 
wydatki majątkowe o 244 250,00 
zł. Deficyt stanowi kwotę 
12 533 701,95 zł. 

100. LXXII/863/18 9 sierpnia 2018 
r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LXV/757/18 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 28 marca 2018 r. 

 - 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13685
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13685
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13686
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13687
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13688
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13689
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13689
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13810
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13811
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13811
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13812
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13812
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13812
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101. LXXII/864/18 9 sierpnia 2018 
r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LVII/646/17 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 26 października 2017 r. 

 - 

102. LXXII/865/18 9 sierpnia 2018 
r. 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

 Podlega wykonaniu. 

103. LXXII/866/18 9 sierpnia 2018 
r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy Mosina 

 Podlega wykonaniu. 

104. LXXII/867/18 9 sierpnia 2018 
r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy „SASANKOWA” drodze zlokalizowanej 
w miejscowości Sowinki 

 Zrealizowano – nadano punkty 
adresowe 

105. LXXII/868/18 9 sierpnia 2018 
r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy „NAD LASEM” drodze zlokalizowanej w 
miejscowości Sowinki 

 Zrealizowano – nadano punkty 
adresowe 

106. LXXIII/869/18 23 sierpnia 2018 
r. 

zmieniająca Uchwałę Nr LXV/756/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
podziału Gminy Mosina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

10 września 2018 r. 
Podlega wykonaniu. 

107. LXXIII/870/18 23 sierpnia 2018 
r. 

zmieniająca Uchwałę Nr LXVII/774/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w 
sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy 
Mosina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych 

10 września 2018 r. 

Podlega wykonaniu. 

108. LXXIII/871/18 23 sierpnia 2018 
r. 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy 
Mosina w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 
października 2018 r. 

10 września 2018 r. 
Podlega wykonaniu. 

109. LXXIII/872/18 23 sierpnia 2018 
r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 11 września 2018 r. Uchwałą dokonano przeniesień w 
planie wydatków bieżących i 
majątkowych. 
 

110. LXXIII/873/18 23 sierpnia 2018 
r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

 Uchwałą zmieniono strukturę 
wydatków roku 2018  – wydatki 
bieżące zwiększono o kwotę 
366 700,00 zł a wydatki 
majątkowe zmniejszono o kwotę 
366 700,00 zł. Deficyt określono 
na kwotę 12 533 701,95 zł. 

111. LXXIV/874/18 27 września 
2018 r. 

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2019 r. 

 3 grudnia 2018 r. zarządzeniem 
nr FB.00501.175.2018.EW 
ogłoszono otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne realizowane 
w 2019 r w zakresie” pomocy 
społecznej w tym działalności na 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13813
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13813
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13813
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13814
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13814
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13815
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13815
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13816
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13816
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13817
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-9.08.2018-r..html?pid=13817
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13871
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13871
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13871
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13872
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13872
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13872
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13872
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13873
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13873
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13873
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13874
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13875
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13875
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14013
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14013
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14013
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rzecz rodziny, podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej i 
obywatelskiej oraz kultury i 
sztuki, edukacji publicznej i 
wychowania dzieci i młodzieży w 
wieku szkolnym oraz organizacji 
wolontariatu, wypoczynku dzieci 
i młodzieży w czasie ferii 
zimowych, ochrony ppoż i 
bezpieczeństwa publicznego i 
ratownictwa.  
 
11 grudnia 2018 r. zarządzeniem 
nr FB.00501.182.2018.EW 
ogłoszono otwarty konkurs ofert 
z zakresu upowszechnienia 
kultury fizycznej i sportu. 
 
Kolejne konkursy o oparciu o 
powyższy program zostały 
ogłoszone lub będą ogłoszone w 
2019 r. 

112. LXXIV/875/18 27 września 
2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Mosina 9 października 2018 r. 

Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym stwierdził 
nieważność § 11 ust. 2, 
§ 13 ust. 2, 4, 5, 6 i 7 

Wykonane. 
Pismem z dnia 2 października 
2018 r. wnioskodawcom 
(AQUANET S.A oraz Majątek 
Rogalin Sp. z o. o.) przekazana 
została Uchwała nr 
LXXIV/875/18 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 27 września 2018 
r. 

113. LXXIV/876/18 27 września 
2018 r. 

w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego 15 października 2018 r. Wykonane. 

114. LXXIV/877/18 27 września 
2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 17 października 2018 r. Dochody i wydatki zwiększono o 
kwotę 5 038 171,71 zł. 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14014
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14014
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14015
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14016
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115. LXXIV/878/18 27 września 
2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

 Dochody roku 2018 zmniejszono 
o kwotę 5 034 619,71 zł, w tym 
zmniejszenie dochodów 
majątkowych o kwotę 
5 034 619,71 zł oraz zwiększenie 
dochodów bieżących o kwotę 
568 960,18 zł. Wydatki roku 
2018 zmniejszono o kwotę 
5 034 619,71 zł, w tym: 
zwiększenie wydatków bieżących 
o kwotę 2 063 921,23 zł a 
zmniejszenie wydatków 
majątkowych o kwotę 
7 098 540,94 zł. Deficyt stanowi 
kwotę 12 533 701,95 zł. 

116. LXXIV/879/18 27 września 
2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na 
realizację zadania mostowego przez rzekę Wartę w miejscowości Czapury 

 Wykonanie w 2019r. 

117. LXXIV/880/18 27 września 
2018 r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu  Dnia 3 grudnia 2018 r. pomiędzy 
Gmina Mosina a Powszechna 
Kasa Oszczędności Bankiem 
Polskim Spółką Akcyjną 
podpisano umowę organizacji, 
prowadzeni i Obsługi emisji 
obligacji na łączną kwotę 
10 000 000,00 zł. 

118. LXXIV/881/18 27 września 
2018 r. 

w sprawie Statutu Gminy Mosina 9 października 2018 r. 
Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym stwierdził 
nieważność części ust. 
2 w § 3  
w zakresie zwrotu „na 
stałe”, § 7  
ust. 3, § 12 ust. 1 pkt 4, 
§ 16 pkt 8,  
§ 17 ust. 1 i 2, § 18, § 
36 ust. 5, § 51  

Podlega wykonaniu. 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14017
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14017
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14018
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14018
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14019
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14020
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ust. 4, § 90 ust. 2  
i § 112 

119. LXXIV/882/18 27 września 
2018 r. 

w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy 
Mosina 9 października 2018 r. Podlega wykonaniu. 

120. LXXV/889/18 18 października 
2018 r. 

zmieniająca uchwałę dotyczącą dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez niesamorządowe 
organy na terenie gminy Mosina oraz kontroli pobrania i wykorzystania 
dotacji 26 października 2018 r. 

uchwala zmieniająca-z uwagi na 
wpis do ewidencji nowej formy  
wychowania przedszkolnego 
dodano w uchwale zapis dot. 
niepublicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego(w 
tym dotowania i kontroli)-
realizacja uchwal w toku. 

121. LXXV/890/18 18 października 
2018 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2019 

 - Uchwała obowiązuje od 
1.01.2019r do 31.12.2019r. 
- działają 2 Punkty Konsultacyjno, 
grupy wsparcia, 
- działał Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 
- przewiduje się zorganizowanie 
dla dzieci letniego wypoczynku  
- dzieci korzystają z świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych na 
terenie gminy w Mosinie, 
Rogalinku, Pecnej, Daszewicach, 
Krosinku, Rogalinie, Czapurach i 
Krośnie. - przewiduje się 
zorganizowanie programów i 
warsztatów profilaktyczne, 
 

122. LXXV/891/18 18 października 
2018 r. 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 

26 października 2018 r. 

- Realizacja zadań z powyższego 
Programu realizowana jest spójnie 
z zadaniami wynikającymi z 
„Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 
2019, z uwagi, iż środki 
finansowe na powyższe zadania 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14021
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14021
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14092
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14092
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14092
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14092
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14093
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14093
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14094
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pochodzą również z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 
- W ramach tego Programu 
mieszkańcy Gminy Mosina mogą 
korzystać z punktów 
Konsultacyjnych, Grup Wsparcia 
i porad Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Mosinie, a 
dzieci korzystają z programów i 
warsztatów profilaktycznych, 
kolonii letniej i świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych. 
 

123. LXXV/892/18 18 października 
2018 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy BUKOWA drodze zlokalizowanej w 
miejscowości Mieczewo 

 Zrealizowano – nadano punkty 
adresowe 

124. LXXV/893/18 18 października 
2018 r. 

w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych  Podlega wykonaniu. 

125. LXXVI/898/18 13 listopada 
2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/148/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 
listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów 
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 

26 listopada 2018 r. 
Zmieniono wzory formularzy dla 
celów podatków: od 
nieruchomości, rolnego i leśnego. 

126. LXXVI/899/18 13 listopada 
2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr LXV/754/18 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, przedszkoli i szkół na terenie gminy Mosina 26 listopada 2018 r. 

Uchwala zmieniająca po 
uwagach RIO(dot. zmian w 
zapisie  załączników do uchwały-
realizacja uchwały w toku. 

127. LXXVI/903/18 13 listopada 
2018 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 26 listopada 2018 r. Uchwała realizowana do 
naliczania podatku za 2019 

128. LXXVI/904/18 13 listopada 
2018 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, 
poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 26 listopada 2018 r. Uchwała realizowana do 

naliczania opłaty za 2019 

129. LXXVI/905/18 13 listopada 
2018 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 26 listopada 2018 r. Uchwała realizowana do 
naliczania podatku za 2019 

130. LXXVI/906/18 13 listopada 
2018 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku 
rolnego na rok 2019 26 listopada 2018 r. Uchwała realizowana do 

naliczania podatku za 2019 

131. LXXVI/907/18 13 listopada 
2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 26 listopada 2018 r. Dochody i wydatki  zwiększono 
o kwotę 187 777,19 zł 

132. LXXVI/908/18 13 listopada 
2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

 Zmieniono okres objęty WPF do 
2023 r. Dochody roku 2018 
zwiększono o kwotę 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14095
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14095
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14096
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14284
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14284
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14284
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14285
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14285
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14285
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14289
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14290
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14290
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14291
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14292
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14292
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14293
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14298
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14298
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2 595 878,93 zł z tytułu 
dochodów bieżących. Wydatki 
roku 20218 zwiększono o kwotę 
2 595 878,93 zł, z czego wydatki 
majątkowe zmniejszono o kwotę 
1 677 465,00 zł a wydatki 
bieżące zwiększono o kwotę 
4 273 343,93 zł. Deficyt stanowi 
kwotę 12 533 701,95 zł 

133. I/1/18 21 listopada 
2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie 
 

 - 

134. I/2/18 21 listopada 
2018 r. 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie  - 

135. II/3/18 28 listopada 
2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina  Podlega wykonaniu. 

136. II/4/18 28 listopada 
2018 r. 

w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie  Podlega wykonaniu. 

137. II/5/18 28 listopada 
2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie  - 

138. II/6/18 28 listopada 
2018 r. 

 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w 
Mosinie 

 - 

139. II/7/18 28 listopada 
2018 r. 

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie  - 

140. II/8/18 28 listopada 
2018 r. 

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej 
pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina 

 Podlega wykonaniu. 

141. III/9/18 13 grudnia 2018 
r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

14.12.2018 r. - udzielenie pomocy w formie 
posiłku dzieciom i młodzieży bez 
konieczności przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego bez 
wydania decyzji administracyjnej 
- liczba dzieci i uczniów nie 
może przekroczyć 20% liczby 
uczniów dożywianych w 
szkołach i przedszkolach na 
terenie gminy w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-21-listopada-2018-r.1.html?pid=14325
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-21-listopada-2018-r.1.html?pid=14326
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14337
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14338
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14339
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14340
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14340
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14341
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14342
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14342
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14564
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14564
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- uchwała obowiązuje od 
1.01.2019r. do 31.12.2023r 

142. III/10/18 13 grudnia 2018 
r. 

w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego, 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy, w ramach 
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 
2019-2023 

14.12.2018 r. - wsparcie osób i rodzin w 
udzieleniu pomocy w formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego 
w postaci zasiłku celowego na 
zakup posiłku lub żywności oraz 
świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów 
żywnościowych, które spełniają 
kryterium dochodowe w 
wysokości do 150% kryterium, o 
którym mowa w art. 8 ustawy o 
pomocy społecznej 
- uchwała obowiązuje od 
1.01.2019r. do 32.12.2023r 

143. III/11/18 13 grudnia 2018 
r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 10.01.2019 r. Dochody budżetu zmniejszono o 
kwotę 1 518 422,89 zł, wydatki 
zmniejszono o kwotę 
4 264 269,29 zł. Deficyt 
określono na kwotę 9 787 855,55 
zł. Przychody określono na kwotę 
14 507 153,60 zł. 

144. III/12/18 13 grudnia 2018 
r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

 Zwiększono dochody roku 2018 
o kwotę 76 220,11 zł, w tym: 
zwiększenie dochodów bieżących 
o kwotę 1 258 853,75 zł, 
zmniejszenie dochodów 
majątkowych o kwotę 
1 182 633,64 zł, Wydatki roku 
2018 zmniejszono o kwotę 
2 669 626,29 zł, w tym wydatki 
bieżące zwiększenie o kwotę 
1 240 371,93 zł a wydatki 
majątkowe zmniejszono o kwotę 
3 909 998,22 zł. Deficyt 
określono na kwotę 
9 787 855,655 zł a przychody 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14566
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14567
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14567
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zmniejszono o kwotę 2.745 
846,40 zł. 

145. III/13/18 13 grudnia 2018 
r. 

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich dokonania 

 Określono kwotę wydatków, 
które nie wygasają z upływem 
roku  budżetowego w wysokości 
3.843.237,27 zł. Termin realizacji 
zadań 30.06.2019 r. 

146. III/14/18 13 grudnia 2018 
r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na 
realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2466P w 
miejscowości Mosina 

 Będzie podlegać realizacji. 

147. III/15/18 13 grudnia 2018 
r. 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 
2019 rok 

 - 

 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14568
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14568
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14568
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14569
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14569
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14569
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14570
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14570
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