
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2006-2010 

l.p. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 

Publikacja  
w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Uwagi 

2006 

1. I/1/06 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej   

2. I/2/06 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie   

3. I/3/06 27 listopada 2006 r. 
w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Mosinie  

  

4. I/4/06 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie   

5. II/5/06 4 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej   

6. III/6/06 14 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego 
   

  

7. III/7/06 14 grudnia 2006 r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz  zwolnień 
na rok 2007 

29 grudnia 2006 r. 

Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu uchwałą Nr 
26/1158/2006 z dnia 
20.12.2006 r. orzekło 
nieważność paragrafu 2 
pkt 4 niniejszej uchwały 

8. III/8/06 14 grudnia 2006 r. 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. nr NK.I-
10.0911-516/06 orzekające nieważność uchwały nr LXVI/492/06 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

  

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/1-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/2-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/3-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/3-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/4-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/5-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/7-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/7-06.pdf


zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie 
w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego 

9. III/9/06 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2007  
 

15 grudnia 2006 r.  

10. III/10/06 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2007 15 grudnia 2006 r.  

11. III/11/06 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego 
na rok 2007 

15 grudnia 2006 r.  

12. III/12/06 14 grudnia 2006 r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007 

  

13. III/13/06 14 grudnia 2006 r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007 

  

14. III/14/06 14 grudnia 2006 r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007 

  

15. III/15/06 14 grudnia 2006 r. 
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane 
planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 

  

16. III/16/06 14 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych  przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach 
szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mosina  
 

  

17. III/17/06 14 grudnia 2006 r. 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2006 r. nr NK.I-
10.0911-495/06 orzekające nieważność uchwały nr LXVI/493/06 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stęszewską, Zamoyskiego, 
Piaskową, Wiejską oraz granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego 
w miejscowości Krosinko  

  

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/9-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/10-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/12-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/12-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/13-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/13-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/14-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/14-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/15-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/15-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/16-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/16-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/16-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/16-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/17-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/17-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/17-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/17-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/17-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/17-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/17-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/17-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/17-06.pdf


 

18. III/18/06 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie   

19. III/19/06 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Mosinie  

  

20. III/20/06 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie   

21. III/21/06 14 grudnia 2006 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie   

22. III/22/06 14 grudnia 2006 r. 
w sprawie określenia stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego 
w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym 
własnością Gminy Mosina 

  

23. III/23/06 14 grudnia 2006 r. 
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie 
do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec 
Burmistrza Gminy Mosina  

  

24. IV/24/06 20 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza   

25. V/25/06 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2006" 

  

26. V/26/06 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007" 

  

27. V/27/06 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2006 

  

28. V/28/06 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006   

29. V/29/06 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego   

30. V/30/06 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane 
planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 

  

31. V/31/06 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa nieruchomości gruntowej 

  

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/18-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/19-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/19-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/20-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/21-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/22-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/22-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/22-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/23-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/23-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/23-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/24-06.pdf
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.12.2006.html?pid=3024
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.12.2006.html?pid=3024
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.12.2006.html?pid=3025
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.12.2006.html?pid=3025
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/27-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/27-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/28-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/29-06.pdf
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.12.2006.html?pid=3029
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.12.2006.html?pid=3029
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/31-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/31-06.pdf


32. V/32/06 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa nieruchomości gruntowej 

  

33. V/33/06 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia darowizny od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o.   

34. V/34/06 28 grudnia 2006 r. 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. nr NK.I-10.0911-
558/06 orzekające nieważność uchwały nr LXV/483/06 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 28 września 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części terenu wsi Krosinko 

  

2007 

35. VI/35/07 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie. 16 lutego 2007 r.  

36. VI/36/07 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach. 16 lutego 2007 r.  

37. VI/37/07 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach. 16 lutego 2007 r.  

38. VI/38/07 25 stycznia 2007 r. 
w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2007". 

  

39. VI/39/07 25 stycznia 2007 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla miasta Mosiny. 

  

40. VI/40/07 25 stycznia 2007 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007. 

  

41. VI/41/07 25 stycznia 2007 r. w sprawie przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu 
"Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych". 

  

42. VI/42/07 25 stycznia 2007 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007.   

43. VII/43/07 15 lutego 2007 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego  
 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w 
Poznaniu Uchwałą Nr 
6/248/2007 z dnia 

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/32-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/32-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/33-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/34-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/34-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/34-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/34-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/34-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/34-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2006-2010/34-06.pdf
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2007.html?pid=3034
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2007.html?pid=3035
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2007.html?pid=3036
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2007.html?pid=3037
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2007.html?pid=3037
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2007.html?pid=3038
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2007.html?pid=3038
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2007.html?pid=3039
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2007.html?pid=3039
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2007.html?pid=3040
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2007.html?pid=3040
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2007.html?pid=3041
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-15.02.2007.html?pid=3043


21.03.2007 r. stwierdziło, 
że niniejsza uchwała Rady 
Miejskiej w Mosinie 
została podjęta z 
naruszeniem prawa 

44. VII/44/07 15 lutego 2007 r. 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy 
Mosina. 

  

45. VIII/45/07 28 lutego 2007 r. 
dotycząca Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Mosina. 

2 kwietnia 2007 r. 
 

46. VIII/46/07 28 lutego 2007 r. 
w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów samorządu Gminy 
Mosina dla uczniów gimnazjów, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Mosina. 

  

47. VIII/47/07 28 lutego 2007 r. 

dotycząca podstaw ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Mosina. 

  

48. VIII/48/07 28 lutego 2007 r. 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w 
Mosinie. 

  

49. VIII/49/07 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.   

50. IX/50/07 23 marca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej VII/44/07 stwierdzającej 
wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gminy Mosina  

 Wojewoda Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym nr NK.I-
3.0911-77/07 z dnia 
30.03.2007 r. orzekł 
nieważność tej uchwały 

51. X/51/07 29 i 30 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007. 27 kwietnia 2007 r.  

52. X/52/07 29 i 30 marca 2007 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.   

53. X/53/07 29 i 30 marca 2007 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-15.02.2007.html?pid=3042
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-15.02.2007.html?pid=3042
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3044
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3044
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3044
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3045
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3045
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3045
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3046
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3046
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3046
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3046
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3048
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3048
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2007.html?pid=3047
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.03.2007.html?pid=3049
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.03.2007.html?pid=3049
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3050
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3051
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3052


54. X/54/07 29 i 30 marca 2007 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości.   

55. X/55/07 29 i 30 marca 2007 r. 

w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - 
Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Mosina lub jej 
jednostkom organizacyjnym. 

27 kwietnia 2007 r. 

 

56. X/56/07 29 i 30 marca 2007 r. 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006". 

  

57. X/57/07 29 i 30 marca 2007 r. w sprawie wyboru Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.   

58. X/58/07 29 i 30 marca 2007 r. 
w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Mosina o 
obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. 

  

59. XI/59/07 6 kwietnia 2007 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.   

60. XII/60/07 26 kwietnia 2007 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 
2006 rok. 

12 września 2007 r. 
 

61. XII/61/07 26 kwietnia 2007 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Mosina". 

  

62. XII/62/07 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.   

63. XII/63/07 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.   

64. XII/64/07 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.   

65. XII/65/07 26 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Mosina.   

66. XII/66/07 26 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Mosina.   

67. XIII/67/07 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007 28 czerwca 2007 r.  

68. XIII/68/07 14 maja 2007 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na uchwałę nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3053
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3056
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3057
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.03.2007.html?pid=3057
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-06.04.2007.html?pid=3058
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2007.html?pid=3060
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2007.html?pid=3060
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2007.html?pid=3065
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2007.html?pid=3065
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2007.html?pid=3065
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2007.html?pid=3059
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2007.html?pid=3061
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2007.html?pid=3062
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2007.html?pid=3063
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2007.html?pid=3064
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-14.05.2007.html?pid=3066
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-14.05.2007.html?pid=3067
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-14.05.2007.html?pid=3067


dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
Burmistrza Gminy Mosina. 

69. XV/69/07 25 maja 2007 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na uchwałę nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
Burmistrza Gminy Mosina. 

  

70. XVII/70/07 
31 maja i 6 czerwca 

2007 r. 

w sprawie zmiany "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2007". 

  

71. XVII/71/07 
31 maja i 6 czerwca 

2007 r. 

w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2007". 

  

72. XVII/72/07 
31 maja i 6 czerwca 

2007 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani Hannie Adamkiewicz 
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 

  

73. XVII/73/07 
31 maja i 6 czerwca 

2007 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu Marianowi 
Jankowiakowi bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

74. XVII/74/07 
31 maja i 6 czerwca 

2007 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani Irenie Paikert, 
Katarzynie Paikert, Wojciechowi Paikert i Łukaszowi Paikert bonifikaty 
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności. 

  

75. XVII/75/07 
31 maja i 6 czerwca 

2007 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu Bernadecie i 
Zbigniewowi Pewniak bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

76. XVII/76/07 
31 maja i 6 czerwca 

2007 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu Janinie i 
Anzelmowi Szymańskim bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

77. XVIII/77/07 28 czerwca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-14.05.2007.html?pid=3067
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-14.05.2007.html?pid=3067
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.05.2007.html?pid=3069
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.05.2007.html?pid=3069
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.05.2007.html?pid=3069
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.05.2007.html?pid=3069
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3071
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3071
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3072
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3072
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3073
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3073
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3073
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3074
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3074
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3074
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3077
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3077
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3077
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3077
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3075
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3075
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3075
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3076
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3076
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.05-i-06.06.2007.html?pid=3076
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2007.html?pid=3078


78. XVIII/78/07 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie 
Gminy Mosina  

 Kolegium RIO w Poznaniu 
uchwałą Nr 15/644/2007 z 
25.07.2007 r. orzekło jej 
nieważność 

79. XVIII/79/07 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych 
kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu 
Rejonowego w Śremie. 

  

80. XVIII/80/07 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w 
Mosinie. 

  

81. XVIII/81/07 28 czerwca 2007 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Mosina.   

82. XIX/82/07 12 września 2007 r. 
w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek 
pomocniczych Gminy Mosina. 

  

83. XIX/83/07 12 września 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.   

84. XIX/84/07 12 września 2007 r. 
dotycząca trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w Gminie 
Mosina  

21 listopada 2007 r. 

Kolegium RIO uchwałą Nr 
21/865/2007 z dnia 
17.10.2007 r. stwierdziło 
nieistotne naruszenie 
prawa 

85. XIX/85/07 12 września 2007 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Mosina.   

86. XIX/86/07 12 września 2007 r. 
w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 20 w Wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława 
Staszica w Ludwikowie. 

17 października 
2007 r. 

 

87. XX/87/07 27 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury. 9 listopada 2007 r.  

88. XX/88/07 27 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury. 9 listopada 2007 r.  

89. XX/89/07 27 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Daszewice. 9 listopada 2007 r.  

90. XX/90/07 27 września 2007 r. 
dotycząca wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Mosina pomocy 
finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego  

 Kolegium RIO w Poznaniu 
uchwałą Nr 21/864/2007 z 
dnia 17.10.2007 r. orzekło 
nieważność niniejszej 
uchwały. 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2007.html?pid=3082
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2007.html?pid=3082
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2007.html?pid=3082
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2007.html?pid=3081
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2007.html?pid=3081
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2007.html?pid=3081
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2007.html?pid=3080
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2007.html?pid=3080
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2007.html?pid=3079
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.09.2007.html?pid=3083
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.09.2007.html?pid=3083
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.09.2007.html?pid=3084
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.09.2007.html?pid=3085
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.09.2007.html?pid=3085
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.09.2007.html?pid=3085
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.09.2007.html?pid=3086
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.09.2007.html?pid=3087
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.09.2007.html?pid=3087
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.09.2007.html?pid=3087
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2007.html?pid=3089
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2007.html?pid=3091
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2007.html?pid=3090
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2007.html?pid=3092
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2007.html?pid=3092


91. XX/91/07 27 września 2007 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi 
Baranówko. 

5 grudnia 2007 r. 
 

92. XX/92/07 27 września 2007 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i 
leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. 

  

93. XX/93/07 27 września 2007 r. 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu usytuowanego 
pomiędzy drogą powiatową Mosina - Sowiniec - Sowinki - Krajkowo, a 
rzeką Wartą na terenie wsi Sowiniec, Sowinki, 

  

94. XX/94/07 27 września 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.   

95. XX/95/07 27 września 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.   

96. XX/96/07 27 września 2007 r. 

dotycząca liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 
4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
jak i w miejscu sprzedaży i zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych na teren 

9 listopada 2007 r. 

 

97. XX/97/07 27 września 2007 r. 
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu 
Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi. 

  

98. XX/98/07 27 września 2007 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 
Gminie Mosina. 

  

99. XXI/99/07 25 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.   

100. XXI/100/07 25 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie.   

101. XXI/101/07 25 października 2007 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej. 

5 grudnia 2007 r. 
 

102. XXI/102/07 25 października 2007 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.   

103. XXI/103/07 25 października 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii.   
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104. XXI/104/07 25 października 2007 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami 
Pozarządowymi. 

  

105. XXI/105/07 25 października 2007 r. 
w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. 

  

106. XXI/106/07 25 października 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.   

107. XXI/107/07 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina. 5 grudnia 2007 r.  

108. XXI/108/07 25 października 2007 r. w sprawie uznania za bezskuteczne wezwań Rady Miejskiej w Mosinie 
do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. 

  

109. XXI/109/07 25 października 2007 r. 

zmieniająca uchwałę nr XX/92/07 z dnia 27.09.2007 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze 
części wsi Daszewice i Babki, Gmina M 

  

110. XXI/110/07 25 października 2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.   

111. XXI/111/07 25 października 2007 r. 
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Mosina o obowiązku 
przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. 

  

112. XXII/112/07 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dymaczewo Stare. 17 grudnia 2007 r.  

113. XXII/113/07 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie. 17 grudnia 2007 r.  

114. XXII/114/07 29 listopada 2007 r. 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 
2130/6 obr. Mosina. 

  

115. XXII/115/07 29 listopada 2007 r. 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 
516/6 i 517/6 obr. Mosina. 

  

116. XXII/116/07 29 listopada 2007 r. 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 
50/17 obr. Rogalin. 
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117. XXII/117/07 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007.   

118. XXII/118/07 29 listopada 2007 r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
na rok 2008. 

27 grudnia 2007 r. 
 

119. XXII/119/07 29 listopada 2007 r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2008. 

27 grudnia 2007 r. 
 

120. XXII/120/07 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2008. 27 grudnia 2007 r.  

121. XXII/121/07 29 listopada 2007 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego 
na rok 2008. 

27 grudnia 2007 r. 
 

122. XXII/122/07 29 listopada 2007 r. 
w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

  

123. XXII/123/07 29 listopada 2007 r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008. 

  

124. XXII/124/07 29 listopada 2007 r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008. 

  

125. XXII/125/07 29 listopada 2007 r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008. 

  

126. XXII/126/07 29 listopada 2007 r. 
w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2007". 

  

127. XXII/127/07 29 listopada 2007 r. 
w sprawie zmiany "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2007". 

  

128. XXII/128/07 29 listopada 2007 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Mosina. 

17 grudnia 2007 r. 
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129. XXII/129/07 29 listopada 2007 r. 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 
kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w 
złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w OSiR w Mosini 

  

130. XXII/130/07 29 listopada 2007 r. 
dotycząca przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 27 września 2007 r. 

  

131. XXII/131/07 29 listopada 2007 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.   

132. XXIII/132/07 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007.   

133. XXIII/133/07 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane 
planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. 

  

134. XXIII/134/07 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008. 28 lutego 2008 r.  

135. XXIII/135/07 28 grudnia 2007 r. 

dotycząca wyróżnień i nagród pieniężnych dla zawodników z Gminy 
Mosina w związku z ich osiągnięciami sportowymi oraz wysokimi 
wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym. 

28 lutego 2008 r. 

 

136. XXIII/136/07 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008". 

  

137. XXIII/137/07 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2008". 

  

138. XXIII/138/07 28 grudnia 2007 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.   

139. XXIII/139/07 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach 
szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mosina. 

28 lutego 2008 r. 
 

140. XXIII/140/07 28 grudnia 2007 r. dotycząca zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

28 lutego 2008 r.  
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przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie 
Gminy Mosina. 

141. XXIII/141/07 28 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.   

142. XXIII/142/07 28 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mosina.   

143. XXIV/143/08 31 stycznia 2008 r. 
w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek 
Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO". 

  

144. XXIV/144/08 31 stycznia 2008 r. 
w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla 
Zwierząt - SCHRONISKO". 

  

145. XXIV/145/08 31 stycznia 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2008 rok. 

  

146. XXIV/146/08 31 stycznia 2008 r. 
dotycząca zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Strzeleckiej 
i Krasickiego w Mosinie  

17 kwietnia 2008 r. 

Wojewoda Wielkopolski 
pismem nr NK.I -8. 0911-
142/08 z 6.03.2008 r. 
orzekł nieważność jej par. 
3 ust. 2 oraz w części 
załącznika 

147. XXIV/147/08 31 stycznia 2008 r. 
dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych we 
wsi Daszewice i Babki  

 Wojewoda Wielkopolski 
pismem NK.I -8. 0911-
89/08 z 27.02.2008 orzekł 
jej nieważność 

148. XXIV/148/08 31 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.   

149. XXV/149/08 28 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Sasinowo. 8 kwietnia 2008 r.  

150. XXV/150/08 28 lutego 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.   

151. XXV/151/08 28 lutego 2008 r. 
dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 
terenów zabudowy usługowej w Czapurach przy ulicy Poznańskiej. 

28 kwietnia 2008 r. 
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152. XXV/152/08 28 lutego 2008 r. 
w sprawie założenia Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

  

153. XXV/153/08 28 lutego 2008 r. 

dotycząca regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków 
nauczycielom w szkołach Gminy Mosina  

 

28 kwietnia 2008 r. 

Wojewoda Wielkopolski 
pismem NK.I-8 0911-
194/08 z 4.04.2008 r. 
orzekł nieważność par. 6 
ust. 3, 5 i 6, par. 7 ust. 9, 
par. 11  

154. XXVI/154/08 27 marca 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2008 rok. 

  

155. XXVI/155/08 27 marca 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.   

156. XXVI/156/08 27 marca 2008 r. 
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia 
jednolitego tekstu Statutu Związku. 

 
 

157. XXVI/157/08 27 marca 2008 r. 

zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów 
rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina 
Mosina. 

  

158. XXVI/158/08 27 marca 2008 r. 
dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu usług przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie  

 Wojewoda Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym NK.I-8. 0911-
241/08 z 28.04.2008 r. 
orzekł jej nieważność 

159. XXVI/159/08 27 marca 2008 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.   

160. XXVI/160/08 27 marca 2008 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.   

161. XXVI/161/08 27 marca 2008 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.   

162. XXVII/162/08 24 kwietnia 2008 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 
2007 rok. 

25 sierpnia 2008 r.  
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163. XXIX/163/08 29 maja 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Reginie 
Fajfer i Panu Januszowi Fajfer od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

164. XXIX/164/08 29 maja 2008 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Krystynie 
Gajewskiej i Panu Janowi Bronisławowi Gajewskiemu od opłaty z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. 

  

165. XXIX/165/08 29 maja 2008 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Z. Gielnik i K. 
Koralewskiej oraz Panu R. S. Gielnik, B. Gielnik i L. M. Gielnik od 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności. 

  

166. XXIX/166/08 29 maja 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Panu Marianowi 
Piotrowi Jezioreckiemu od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

167. XXIX/167/08 29 maja 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Panu Markowi 
Kołodziejowi od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 

  

168. XXIX/168/08 29 maja 2008 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Marii 
Grażynie Kordylewskiej i Panu Mirosławowi Kazimierzowi 
Kordylewskiemu od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

169. XXIX/169/08 29 maja 2008 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani J. 
Pawłowskiej i Panu W. J. Pawłowskiemu oraz Pani B. i Panu Z. 
Paszkowiak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 

  

170. XXIX/170/08 29 maja 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Danucie 
Przybył i Pani Małgorzacie Marciniak od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
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171. XXIX/171/08 29 maja 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Barbarze 
Staszak i Panu Sławomirowi Staszak od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

172. XXIX/172/08 29 maja 2008 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani E. Stefaniak, 
Pani M. Jeziorskiej oraz Panu J. Stefaniak, T. Stefaniak od opłaty z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. 

  

173. XXIX/173/08 29 maja 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Ewie 
Śpiączka od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 

  

174. XXIX/174/08 29 maja 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Dorocie 
Urszuli i Panu Benedyktowi Witoldowi Grzywacz od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

175. XXIX/175/08 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie. 29 lipca 2008 r.  

176. XXIX/176/08 29 maja 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.   

177. XXIX/177/08 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czapury.   

178. XXIX/178/08 29 maja 2008 r. 
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta 
Mosiny na lata 2008 - 2013". 

  

179. XXIX/179/08 29 maja 2008 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ulicy 
Leszczyńskiej w Mosinie. 

  

180. XXIX/180/08 29 maja 2008 r. 
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wielkopolskiego. 

  

181. XXIX/181/08 29 maja 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.   
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182. XXIX/182/08 29 maja 2008 r. 
w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek 
Międzygminny "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO". 

  

183. XXIX/183/08 29 maja 2008 r. 
w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla 
zwierząt - SCHRONISKO". 

  

184. XXIX/184/08 29 maja 2008 r. 
dotycząca regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Mosina. 

29 lipca 2008 r. 
 

185. XXIX/185/08 29 maja 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu.   

186. XXX/186/08 26 czerwca 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu 
Jadwidze i Jackowi Konstantynowi Dworek od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

187. XXX/187/08 26 czerwca 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Grażynie 
Kniat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 

  

188. XXX/188/08 26 czerwca 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie 
bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej 
ewidencyjnie nr 280/7, położonej w Mosinie przy ul. Pożegowskiej. 

  

189. XXX/189/08 26 czerwca 2008 r. 
dotycząca wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie 
bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej 
ewidencyjnie nr 1961/2, położonej w Mosinie przy ul. Dworcowej. 

  

190. XXX/190/08 26 czerwca 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.   

191. XXX/191/08 26 czerwca 2008 r. 
w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2008". 

  

192. XXX/192/08 26 czerwca 2008 r. 
w sprawie zmiany "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2008". 
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193. XXX/193/08 26 czerwca 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2008 rok. 

  

194. XXX/194/08 26 czerwca 2008 r. 

o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, 
obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi 
linii Poznań - Wrocław. 

  

195. XXX/195/08 26 czerwca 2008 r. 
dotycząca zniżek dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych w 
szkołach oraz zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć  

 Wojewoda pismem NK.I-8. 
0911-334/08 z 22.07.2008 
orzekł nieważność 
częściową  

196. XXX/196/08 26 czerwca 2008 r. 
dotycząca godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w Karcie 
Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów szkół 
prowadzonych przez Gminę Mosina 

 Wojewoda pismem NK.I-8. 
0911-335/08 z 22.07.2008 
orzekł nieważność 
częściową  

197. XXXI/197/08 29 sierpnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008   

198. XXXII/198/08 25 września 2008 r. 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Daszewice. 29 października 

2008 r. 
 

199. XXXII/199/08 25 września 2008 r. 
w sprawie nadania nazw ulicom w Dymaczewie Nowym. 29 października 

2008 r. 
 

200. XXXII/200/08 25 września 2008 r. 
dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo 
współwłasności nieruchomości. 

 
 

201. XXXII/201/08 25 września 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat części 
nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1659/1, 
o powierzchni 775 m2, położonej w Mosinie przy ul. Niezłomnych. 

  

202. XXXII/202/08 25 września 2008 r. dotycząca najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia 
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3201
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3202
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3202
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3202
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3203
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3203
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3203
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3204


wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w 
Zakładzie Usług Komunalnych w M 

203. XXXII/203/08 25 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.   

204. XXXII/204/08 25 września 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2008 rok. 

  

205. XXXII/205/08 25 września 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.   

206. XXXII/206/08 25 września 2008 r. w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia żłobka.   

207. XXXII/207/08 25 września 2008 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie 
zbadania zasadności skargi Marioli i Zbigniewa Krawczyków na 
Burmistrza Gminy Mosina  

 Wojewoda pismem WN.I-
4.0911-407/08 z 
31.10.2008 r. orzekł 

nieważność uchwały 

208. XXXII/208/08 25 września 2008 r. w sprawie odwołania wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie.   

209. XXXII/209/08 25 września 2008 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.   

210. XXXIII/210/08 7 października 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.   

211. XXXIV/211/08 30 października 2008 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy 
Mosina. 

4 grudnia 2008 r. 
 

212. XXXIV/212/08 30 października 2008 r. 
w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. 

  

213. XXXIV/213/08 30 października 2008 r. 
w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

  

214. XXXIV/214/08 30 października 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
wekslowego. 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3205
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3206
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3206
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3206
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3207
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3208
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3209
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3209
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3209
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3210
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.09.2008.html?pid=3211
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-07.10.2008.html?pid=3212
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3215
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3215
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3215
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3217
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3217
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3217
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3216
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3216
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3218
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3218


215. XXXIV/215/08 30 października 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

 Kolegium RIO w Poznaniu 
uchwałą Nr 26/1146/2008 
z 3.12.2008 r. orzekło 
nieważność niniejszej 
uchwały 

216. XXXIV/216/08 30 października 2008 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.   

217. XXXIV/217/08 30 października 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.   

218. XXXIV/218/08 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009. 2 grudnia 2008 r.  

219. XXXIV/219/08 30 października 2008 r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2009. 

2 grudnia 2008 r. 
 

220. XXXIV/220/08 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2009. 2 grudnia 2008 r.  

221. XXXIV/221/08 30 października 2008 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego 
na rok 2009. 

2 grudnia 2008 r. 
 

222. XXXIV/222/08 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 2 grudnia 2008 r.  

223. XXXIV/223/08 30 października 2008 r. 
w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Mosinie. 

  

224. XXXV/224/08 13 listopada 2008 r. 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków 
finansowych na współfinansowanie w roku 2009 zadania 
inwestycyjnego, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie z 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

  

225. XXXV/225/08 13 listopada 2008 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z 
zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta Mosina. 

  

226. XXXVI/226/08 27 listopada 2008 r. 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią 
gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina. 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3214
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3220
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3213
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3222
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3219
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3219
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3224
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3221
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3221
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3225
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3223
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2008.html?pid=3223
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2008.html?pid=3226
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2008.html?pid=3226
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2008.html?pid=3226
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2008.html?pid=3226
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2008.html?pid=3227
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2008.html?pid=3227
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2008.html?pid=3227
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3228
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3228


227. XXXVI/227/08 27 listopada 2008 r. 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią 
gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina. 

  

228. XXXVI/228/08 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej.   

229. XXXVI/229/08 27 listopada 2008 r. 
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009". 

  

230. XXXVI/230/08 27 listopada 2008 r. 
w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2009". 

  

231. XXXVI/231/08 27 listopada 2008 r. 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mosinie. 

17 grudnia 2008 r. 
 

232. XXXVI/232/08 27 listopada 2008 r. 

dotycząca podstawy ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Mosina. 

 

 

233. XXXVI/233/08 27 listopada 2008 r. 
dotycząca wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczej straży pożarnej  

 Wojewoda pismem nr 
WN.I.-2.0911- 490/08 z 
18.12.2008 r. orzekł 
nieważność par. 3 w części 
dot. ogłoszenia w 
dzienniku urzędowym 

234. XXXVI/234/08 27 listopada 2008 r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2009. 

  

235. XXXVI/235/08 27 listopada 2008 r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2009. 

  

236. XXXVI/236/08 27 listopada 2008 r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2009. 

 
 

237. XXXVI/237/08 27 listopada 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.   

238. XXXVI/238/08 27 listopada 2008 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3229
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3229
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3230
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3231
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3231
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3232
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3232
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3233
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3233
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3235
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3235
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3235
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3235
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3236
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3236
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3237
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3237
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3238
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3238
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3239
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3239
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3240
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.11.2008.html?pid=3241


239. XXXVI/239/08 27 listopada 2008 r. 
w sprawie przekazania właściwemu organowi skargi na Burmistrza 
Gminy Mosina. 

  

240. XXXVI/240/08 27 listopada 2008 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.   

241. XXXVII/241/08 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.   

242. XXXVII/242/08 18 grudnia 2008 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.   

243. XXXVII/243/08 18 grudnia 2008 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.   

244. XXXVII/244/08 18 grudnia 2008 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.   

245. XXXVII/245/08 18 grudnia 2008 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.   

246. XXXVIII/246/08 30 grudnia 2008 r. 
z sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 56/1 
obr. Dymaczewo Nowe. 

  

247. XXXVIII/247/08 30 grudnia 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat lokalu 
użytkowego o powierzchni 71,85 m², położonego w Mieczewie przy 
ul. Szerokiej 3. 

  

248. XXXVIII/248/08 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.   

249. XXXVIII/249/08 30 grudnia 2008 r. 
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane 
planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 

  

250. XXXVIII/250/08 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009. 22 kwietnia 2009 r.  

251. XXXVIII/251/08 30 grudnia 2008 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej. 

  

252. XXXIX/252/09 29 stycznia 2009 r. 
w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek 
pomocniczych Gminy Mosina. 
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253. XXXIX/253/09 29 stycznia 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Lucynie 
Leśniewicz od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 

  

254. XXXIX/254/09 29 stycznia 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Monice i 
Tomaszowi Broda od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

255. XXXIX/255/09 29 stycznia 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Dorocie 
i Janowi Prządka od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

256. XXXIX/256/09 29 stycznia 2009 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 1 "Janka Wędrowniczka" 
w Mosinie, ul. Szkolna 2. 

  

257. XXXIX/257/09 29 stycznia 2009 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2009 rok. 

  

258. XXXIX/258/09 29 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.   

259. XXXIX/259/09 29 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.   

260. XL/260/09 12 lutego 2009 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z częścią mieszkańców Gminy 
Mosina. 

  

261. XLI/261/09 26 lutego 2009 r. dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego Daszewic i Babek  15 maja 2009 r. 

Wojewoda unieważnił § 2 
ust. 3, § 5 ust. 3, § 9 ust. 3 
i ust. 4 oraz rysunek strefy 
lokalizacji projektowanej 
sieci elektroenergetycznej 
i pasa technologicznego 

262. XLI/262/09 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie. 4 maja 2009 r.  

263. XLI/263/09 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie. 4 maja 2009 r.  

264. XLI/264/09 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie. 4 maja 2009 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3254
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3254
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3254
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3256
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3256
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3256
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3257
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3257
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3257
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3258
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3258
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3259
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3259
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3259
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3260
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2009.html?pid=3261
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.02.2009.html?pid=3262
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.02.2009.html?pid=3262
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xli-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2009.html?pid=3263
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xli-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2009.html?pid=3279
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xli-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2009.html?pid=3278
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xli-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2009.html?pid=3277


265. XLI/265/09 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czapury. 4 maja 2009 r.  

266. XLI/266/09 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czapury. 4 maja 2009 r.  

267. XLI/267/09 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach. 4 maja 2009 r.  

268. XLI/268/09 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach. 4 maja 2009 r.  

269. XLI/269/09 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rogalinku. 4 maja 2009 r.  

270. XLI/270/09 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Annie 
Banaszak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 

  

271. XLI/271/09 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Grażynie 
Czesławie Jaroszczak od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

272. XLI/272/09 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Elżbiecie 
Mankiewicz i Panu Eugeniuszowi Mankiewicz od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

273. XLI/273/09 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Zofii 
Springer i Panu Tadeuszowi Springer od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

274. XLI/274/09 26 lutego 2009 r. 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią 
gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina. 

  

275. XLI/275/09 26 lutego 2009 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.   

276. XLI/276/09 26 lutego 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.   

277. XLI/277/09 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.   

278. XLII/278/09 26 marca 2009 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.   
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279. XLII/279/09 26 marca 2009 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.   

280. XLII/280/09 26 marca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009   

281. XLII/281/09 26 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.   

282. XLII/282/09 26 marca 2009 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.   

283. XLII/283/09 26 marca 2009 r. 
w sprawie udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej. 

  

284. XLII/284/09 26 marca 2009 r. 
w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 20 w Wielkopolskim 
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Samodzielny 
Publiczny Z.O.Z. Szpital w Ludwikowie 62-050 Mosina. 

8 maja 2009 r. 
 

285. XLII/285/09 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.   

286. XLIII/286/09 2 kwietnia 2009 r. 
w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

15 maja 2009 r. 
 

287. XLIV/287/09 30 kwietnia 2009 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 
2008 rok. 

29 września 2009 r.  

288. XLIV/288/09 30 kwietnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.   

289. XLIV/289/09 30 kwietnia 2009 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z 
zakresu zarządzania drogami powiatowymi. 

  

290. XLIV/290/09 30 kwietnia 2009 r. 
w sprawie likwidacji Przedszkola nr 1 "Janka Wędrowniczka" w 
Mosinie. 

  

291. XLIV/291/09 30 kwietnia 2009 r. 
w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanych 
nieruchomości. 

  

292. XLIV/292/09 30 kwietnia 2009 r. 
w sprawie udzielenia Gminie Kamień Pomorski pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej. 
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-02.04.2009.html?pid=3288
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-02.04.2009.html?pid=3288
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.04.2009.html?pid=3289
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.04.2009.html?pid=3289
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.04.2009.html?pid=3290
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.04.2009.html?pid=3291
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.04.2009.html?pid=3291
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.04.2009.html?pid=3292
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.04.2009.html?pid=3292
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.04.2009.html?pid=3293
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.04.2009.html?pid=3293
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.04.2009.html?pid=3294
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.04.2009.html?pid=3294


293. XLVI/293/09 28 maja 2009 r. 
w sprawie uznania za bezskuteczne wezwań Rady Miejskiej w Mosinie 
do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. 

  

294. XLVI/294/09 28 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mieczewo. 24 lipca 2009 r.  

295. XLVI/295/09 28 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach. 24 lipca 2009 r.  

296. XLVI/296/09 28 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach. 24 lipca 2009 r.  

297. XLVI/297/09 28 maja 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Iwonie i 
Lechowi Edwardowi Jabłońskim od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

 
 

298. XLVI/298/09 28 maja 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Anicie 
Magdalenie Janczi od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. 

  

299. XLVI/299/09 28 maja 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Państwu Elżbiecie 
i Przemysławowi Kwaśniewskim od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

 
 

300. XLVI/300/09 28 maja 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Janinie 
Szymańskiej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 

 
 

301. XLVI/301/09 28 maja 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 10 lat, o 
powierzchni 100 m², położonego w Świątnikach. 

 
 

302. XLVI/302/09 28 maja 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 10 lat, o 
powierzchni 200 m², położonego we Wiórku. 

  

303. XLVI/303/09 28 maja 2009 r. 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009". 

  

304. XLVI/304/09 28 maja 2009 r. dotycząca zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - 

24 lipca 2009 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3306
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3306
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3307
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3296
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3297
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3298
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3298
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3298
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3299
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3299
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3299
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3300
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3300
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3300
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3301
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3301
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3301
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3304
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3304
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3305
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3305
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3303
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3303
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302


Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Mosina lub jej 
jednostkom organizacyjnym. 

305. XLVI/305/09 28 maja 2009 r. 
w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 

24 lipca 2009 r. 
 

306. XLVI/306/09 28 maja 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.   

307. XLVI/307/09 28 maja 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia obszaru Natura 2000.   

308. XLVI/308/09 28 maja 2009 r. 
w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego "Schronisko dla 
zwierząt - SCHRONISKO". 

  

309. XLVII/309/09 30 czerwca 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz 
Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina. 

  

310. XLVII/310/09 30 czerwca 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki. 

  

311. XLVII/311/09 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie 
zbadania zasadności skargi Marka Żaka - przedstawiciela Komitetu 
Protestacyjnego "Rozwój wsi Czapury - Nowe Osiedla" na Burmistrza 
Gminy Mosina. 

  

312. XLVII/312/09 30 czerwca 2009 r. 
w sprawie przekazania pisma Marioli i Zbigniewa Krawczyk do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 

 
 

313. XLVII/313/09 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie. 13 sierpnia 2009 r.  

314. XLVII/314/09 30 czerwca 2009 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/291/09 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 30 kwietnia 2009 r. 

  

315. XLVII/315/09 30 czerwca 2009 r. dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3295
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3295
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3295
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3310
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3309
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3308
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3308
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3321
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3321
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3324
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3324
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3325
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3325
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3325
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3325
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3322
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3322
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3326
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3323
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3323
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3318
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3318


współwłasności działki o numerze ewidencyjnym 2282/2, położonej w 
Mosinie przy ul. Jas 

316. XLVII/316/09 30 czerwca 2009 r. 
dotycząca wyrażenia zgody na wynajem gruntu położonego w 
Mosinie przy ul. Pożegowskiej  

 Wojewoda Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym nr WN. I - 
8.0911 - 299/2009 z 
27.07.2009 r. orzekł 
nieważność niniejszej 
uchwały 

317. XLVII/317/09 30 czerwca 2009 r. 
dotycząca wyrażenia zgody na wynajem gruntu położonego w 
Mosinie przy ul. Wodnej  

 Wojewoda Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym nr WN.I - 
8.0911 - 300/2009 z 
27.07.2009 r. orzekł 
nieważność niniejszej 
uchwały 

318. XLVII/318/09 30 czerwca 2009 r. 
dotycząca wyrażenia zgody na wynajem gruntu położonego w Krośnie 
przy ul. Polnej 

 Wojewoda Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym nr WN.I - 
8.0911 - 301/2009 z 
27.07.2009 r. orzekł 
nieważność niniejszej 
uchwały 

319. XLVII/319/09 30 czerwca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.   

320. XLVII/320/09 30 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy dla Województwa Wielkopolskiego.   

321. XLVII/321/09 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu 
zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r 

  

322. XLVII/322/09 30 czerwca 2009 r. 
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia 
jednolitego tekstu Statutu Związku. 

  

323. XLVII/323/09 30 czerwca 2009 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina. 

13 sierpnia 2009 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3318
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3318
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3319
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3319
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3320
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3320
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3317
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3317
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3312
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3313
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3314
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3314
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3314
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3314
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3315
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3315
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3316
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3316


324. XLVII/324/09 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.   

325. XLVII/325/09 30 czerwca 2009 r. 
dotycząca informacji z realizacji w 2009 r.: projektów i utwardzenia 
ulic wraz z odwodnieniem, projektów i budowy chodników, budowy 
ścieżek rowerowych, budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego  

 Wojewoda orzekł 
nieważność 

326. XLVIII/326/09 27 lipca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.   

327. XLVIII/327/09 27 lipca 2009 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z 
zakresu zarządzania drogami powiatowymi. 

 
 

328. XLVIII/328/09 27 lipca 2009 r. 
w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w 
zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

  

329. XLIX/329/09 24 września 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.   

330. XLIX/330/09 24 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.   

331. XLIX/331/09 24 września 2009 r. 
w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie 
zaciągać zobowiązania. 

  

332. XLIX/332/09 24 września 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu 
zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 ro 

  

333. XLIX/333/09 24 września 2009 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z 
zakresu zarządzania drogami powiatowymi. 

  

334. XLIX/334/09 24 września 2009 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z 
zakresu zarządzania drogami powiatowymi. 

  

335. XLIX/335/09 24 września 2009 r. 
w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

  

336. XLIX/336/09 24 września 2009 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu usług przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie. 

26 listopada 2009 r.  
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337. XLIX/337/09 24 września 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o 
numerze ewidencyjnym działki 219/5, obr. Krosno. 

  

338. XLIX/338/09 24 września 2009 r. 
dotycząca przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina skargi z dnia 10 
września 2009 r. 

  

339. XLIX/339/09 24 września 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina. 26 listopada 2009 r.  

340. L/340/09 29 października 2009 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. 

  

341. L/341/09 29 października 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.   

342. L/342/09 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010. 15 grudnia 2009 r.  

343. L/343/09 29 października 2009 r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2010. 

15 grudnia 2009 r. 
 

344. L/344/09 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2010. 15 grudnia 2009 r.  

345. L/345/09 29 października 2009 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego 
na rok 2010. 

15 grudnia 2009 r.  

346. L/346/09 29 października 2009 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Pani Renacie 
Wierzchowieckiej i Panu Pawłowi Wierzchowieckiemu od opłaty z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. 

  

347. L/347/09 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Bolesławcu. 15 grudnia 2009 r.  

348. L/348/09 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach. 15 grudnia 2009 r.  

349. L/349/09 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rogalinku. 15 grudnia 2009 r.  

350. L/350/09 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie. 15 grudnia 2009 r.  
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351. L/351/09 29 października 2009 r. 
w sprawie skargi Marka Żaka - przedstawiciela Komitetu 
Protestacyjnego "Rozwój wsi Czapury - Nowe Osiedle" na Burmistrza 
Gminy Mosina. 

  

352. L/352/09 29 października 2009 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Strzeleckiej 
i Łaziennej w Mosinie. 

  

353. L/353/09 29 października 2009 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie 
Poznańskiej w Mosinie. 

  

354. L/354/09 29 października 2009 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy jeziorze 
Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym. 

  

355. L/355/09 29 października 2009 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice. 

 
 

356. L/356/09 29 października 2009 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno. 

  

357. L/357/09 29 października 2009 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna. 

  

358. L/358/09 29 października 2009 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Radzewice. 

  

359. LI/359/09 12 listopada 2009 r. 
w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie 
zaciągać zobowiązania. 

  

360. LI/360/09 12 listopada 2009 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.   

361. LI/361/09 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.   

362. LI/362/09 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.   
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363. LI/363/09 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.   

364. LI/364/09 12 listopada 2009 r. 
w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. 

  

365. LII/365/09 26 listopada 2009 r. 
w sprawie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina". 

  

366. LII/366/09 26 listopada 2009 r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2009. 

  

367. LII/367/09 26 listopada 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.   

368. LII/368/09 26 listopada 2009 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Rogalinek. 

 
 

369. LII/369/09 26 listopada 2009 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.   

370. LIII/370/09 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.   

371. LIV/371/09 29 grudnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010”. 

  

372. LIV/372/09 29 grudnia 2009 r. 
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
Profilaktyki na rok 2010”. 

  

373. LIV/373/09 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu 
zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r 

  

374. LIV/374/09 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.   

375. LIV/375/09 29 grudnia 2009 r. 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich dokonania. 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/li-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.11.2009.html?pid=3362
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/li-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.11.2009.html?pid=3364
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/li-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.11.2009.html?pid=3364
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/li-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-12.11.2009.html?pid=3364
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.11.2009.html?pid=3368
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.11.2009.html?pid=3368
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.11.2009.html?pid=3372
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.11.2009.html?pid=3372
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.11.2009.html?pid=3371
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.11.2009.html?pid=3369
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.11.2009.html?pid=3369
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.11.2009.html?pid=3370
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.12.2009.html?pid=3373
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3379
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3379
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3379
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3379
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3376
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3377
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3377
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3377


376. LIV/376/09 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.   

377. LV/377/10 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, 
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz 
określenia sposobu ich pobierania. 

20 kwietnia 2010 r. 

 

378. LV/378/10 28 stycznia 2010 r. w sprawie założenia Przedszkola w Krośnie.   

379. LV/379/10 28 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie.   

380. LV/380/10 28 stycznia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu 
przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych 
świadczeń wynikających ze stosunku prac 

20 kwietnia 2010 r. 

 

381. LV/381/10 28 stycznia 2010 r. 
w sprawie nadania nazw ulicom oraz drodze wewnętrznej we wsi 
Drużyna. 

20 kwietnia 2010 r.  

382. LV/382/10 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach. 20 kwietnia 2010 r.  

383. LV/383/10 28 stycznia 2010 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.   

384. LVI/384/10 25 lutego 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.   

385. LVI/385/10 25 lutego 2010 r. 
dotycząca dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół o 
uprawnieniach szkół publicznych oraz kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania  

14 maja 2010 r. 

Kolegium RIO Uchwałą Nr 
6/446/2010 z 24.03.2010 
r. orzekło nieważność 

386. LVI/386/10 25 lutego 2010 r. 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. 

  

387. LVI/387/10 25 lutego 2010 r. dotycząca skargi z dnia 18 stycznia 2010 r.   

388. LVI/388/10 25 lutego 2010 r. 
w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina pisma – skargi 
Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2009.html?pid=3378
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3380
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3380
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3380
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3380
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3383
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3381
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3382
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3382
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3382
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3382
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3384
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3384
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3385
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.01.2010.html?pid=3386
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.02.2010.html?pid=3391
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.02.2010.html?pid=3389
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.02.2010.html?pid=3389
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.02.2010.html?pid=3389
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.02.2010.html?pid=3388
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.02.2010.html?pid=3388
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.02.2010.html?pid=3390
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.02.2010.html?pid=3387
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.02.2010.html?pid=3387


389. LVII/389/10 25 marca 2010 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.   

390. LVII/390/10 25 marca 2010 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.   

391. LVII/391/10 25 marca 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”. 

  

392. LVII/392/10 25 marca 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010”. 

  

393. LVII/393/10 25 marca 2010 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki. 

  

394. LVII/394/10 25 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.   

395. LVII/395/10 25 marca 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej. 

 
 

396. LVII/396/10 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.   

397. LVII/397/10 26 marca 2010 r. 
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i 
akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Gminy Mosina. 

16 czerwca 2010 r.  

398. LVII/398/10 26 marca 2010 r. 
w sprawie skargi mieszkańców ul. Kanałowej i ul. Łaziennej w Mosinie 
z dnia 12 lutego 2010 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina. 

  

399. LVII/399/10 26 marca 2010 r. 
w sprawie uznania za bezskuteczne wezwania Rady Miejskiej w 
Mosinie do uchylenia uchwały nr LVI/387/10 z dnia 25 lutego 2010 r. 

  

400. LVII/400/10 26 marca 2010 r. 
dotycząca skargi z dnia 22 lutego 2010 r. na bezczynność Burmistrza 
Gminy Mosina. 

  

401. LVIII/401/10 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 
2009 rok. 

22 lipca 2010 r. 
 

402. LVIII/402/10 10 maja 2010 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o 
numerze ewidencyjnym działki 518/7 obr. Mosina. 

 
 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3393
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3392
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3394
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3394
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3395
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3395
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3396
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3396
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3397
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3398
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3398
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3399
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3400
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3400
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3402
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3402
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3403
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3403
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3401
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3401
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04-i-10.05.2010.html?pid=3409
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04-i-10.05.2010.html?pid=3409
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04-i-10.05.2010.html?pid=3408
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04-i-10.05.2010.html?pid=3408


403. LVIII/403/10 10 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Daszewicach. 22 lipca 2010 r.  

404. LVIII/404/10 10 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie. 22 lipca 2010 r.  

405. LVIII/405/10 10 maja 2010 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na uchwałę nr LVI/387/10 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 25 lutego 2010 r. 

  

406. LVIII/406/10 10 maja 2010 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie 
zbadania zasadności skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 
2010 r. na Burmistrza Gminy Mosina. 

  

407. LX/407/10 27 maja 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową 
w Mosinie  

 Wojewoda Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym z 2.07.2010 r. 
orzekł nieważność 
uchwały 

408. LX/408/10 27 maja 2010 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, 
obręb Nowinki. 

  

409. LX/409/10 27 maja 2010 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali 
wodociągowej na terenie wsi Sasinowo (obręb Rogalinek), Rogalin, 
Mieczewo, Gmina Mosina. 

  

410. LX/410/10 27 maja 2010 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina. 

25 sierpnia 2010 r.  

411. LX/411/10 27 maja 2010 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina. 

25 sierpnia 2010 r. 
 

412. LX/412/10 27 maja 2010 r. 
w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mosina. 

25 sierpnia 2010 r. 
 

413. LX/413/10 27 maja 2010 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania „Aktualizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013”. 

 
 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04-i-10.05.2010.html?pid=3407
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04-i-10.05.2010.html?pid=3406
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04-i-10.05.2010.html?pid=3405
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04-i-10.05.2010.html?pid=3405
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04-i-10.05.2010.html?pid=3405
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04-i-10.05.2010.html?pid=3404
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04-i-10.05.2010.html?pid=3404
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414. LX/414/10 27 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010   

415. LX/415/10 27 maja 2010 r. 
w sprawie uznania za bezskuteczne wezwania Rady Miejskiej w 
Mosinie do uchylenia uchwały nr XLIX/338/09 z dnia 24 września 
2009 r. 

  

416. LX/416/10 27 maja 2010 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 12 maja 2010 r. Samorządowemu 
Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu. 

  

417. LX/417/10 27 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w Krośnie. 25 sierpnia 2010 r.  

418. LX/418/10 27 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Pecnej. 25 sierpnia 2010 r.  

419. LXI/419/10 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie zamiaru założenia Szkoły Podstawowej oraz utworzenia 
Zespołu Szkół w Rogalinie. 

 
 

420. LXI/420/10 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie zamiaru założenia Gimnazjum oraz utworzenia Zespołu 
Szkół w Rogalinku. 

  

421. LXI/421/10 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/231/08 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. 

14 września 2010 r. 
 

422. LXI/422/10 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. 

14 września 2010 r. 
 

423. LXI/423/10 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Borkowicach. 14 września 2010 r.  

424. LXI/424/10 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie. 14 września 2010 r.  

425. LXI/425/10 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie. 14 września 2010 r.  

426. LXI/426/10 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie. 14 września 2010 r.  

427. LXI/427/10 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z 
zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3418
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3419
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3419
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3419
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3420
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3420
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3421
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3422
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3423
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3423
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3424
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3424
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3425
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3425
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3425
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3426
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3426
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3426
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3427
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3428
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3429
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3430
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3431
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2010.html?pid=3431


428. LXI/428/10 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może 
samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

  

429. LXI/429/10 29 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.   

430. LXI/430/10 29 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.   

431. LXI/431/10 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie skargi Antoniny Karbowiak z dnia 28 stycznia 2010 r. na 
Burmistrza Gminy Mosina. 

  

432. LXII/432/10 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.   

433. LXII/433/10 5 sierpnia 2010 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

  

434. LXII/434/10 5 sierpnia 2010 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, 
położonych w Mosinie przy ul. Dworcowej 3 oraz wynajęcia ich na 
okres trzech lat. 

  

435. LXIII/435/10 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.   

436. LXIV/436/10 29 września 2010 r. 
dotycząca konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi 
w sferze pożytku publicznego  

 Wojewoda orzekł 
nieważność § 3 uchwały 

437. LXIV/437/10 29 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010   

438. LXIV/438/10 29 września 2010 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
wekslowego. 

  

439. LXIV/439/10 29 września 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Mosina na lata 2004-2012”. 

  

440. LXIV/440/10 29 września 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, 

Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie. 

15 grudnia 2010 r.  
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441. LXIV/441/10 29 września 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej z działalnością 
agroturystyczną we wsi Krosno, obejmującego część działki nr ewid. 
353 

15 grudnia 2010 r. 

 

442. LXIV/442/10 29 września 2010 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury. 

  

443. LXIV/443/10 29 września 2010 r. 
zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie 
Poznańskiej w Mosinie. 

 
 

444. LXIV/444/10 29 września 2010 r. 
zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi 
Rogalinek. 

  

445. LXIV/445/10 29 września 2010 r. 
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/328/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
27 lipca 2009 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem 
Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

 
 

446. LXIV/446/10 30 września 2010 r. 
zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi 
Daszewice. 

 
 

447. LXIV/447/10 30 września 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

 
 

448. LXIV/448/10 30 września 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali 
użytkowych, położonych w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 oraz 
wynajęcia ich na okres trzech lat. 

 

 

449. LXIV/449/10 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę nr LXI/427/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
29 czerwca 2010 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
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niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi. 

450. LXIV/450/10 30 września 2010 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Mosina. 

1 grudnia 2010 r. 

 

451. LXIV/451/10 30 września 2010 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.   

452. LXIV/452/10 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie. 1 grudnia 2010 r.  

453. LXIV/453/10 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Mieczewo. 1 grudnia 2010 r.  

454. LXIV/454/10 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Radzewicach. 1 grudnia 2010 r.  

455. LXIV/455/10 30 września 2010 r. 
zmieniająca uchwałę nr XXXVI/228/08 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Mosińskiej 
Biblioteki Publicznej w Mosinie. 

  

456. LXIV/456/10 30 września 2010 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na uchwałę nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 25 lutego 2010 r. 

  

457. LXIV/457/10 30 września 2010 r. 
w sprawie skargi Komitetu Protestacyjnego „Rozwój wsi Czapury – 
Nowe Osiedle” z dnia 16 czerwca 2010 r. 

  

458. LXIV/458/10 30 września 2010 r. 
w sprawie przekazania skarg Romualda Zwierzyckiego z dnia 29 maja 
2010 r. i 6 sierpnia 2010 r. Staroście Poznańskiemu. 

  

459. LXIV/459/10 30 września 2010 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 6 sierpnia 2010 r. 
Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu. 

  

460. LXIV/460/10 30 września 2010 r. 
w sprawie przekazania zażalenia Róży Grabińskiej z dnia 6 sierpnia 
2010 r. Burmistrzowi Gminy Mosina. 
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461. LXIV/461/10 30 września 2010 r. 
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Mosina w 
Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z 
siedzibą w Kostrzynie. 

 

 

462. LXV/462/10 28 października 2010 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Rogalinie   

463. LXV/463/10 28 października 2010 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Rogalinku   

464. LXV/464/10 28 października 2010 r. 
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu 
Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. 

  

465. LXV/465/10 28 października 2010 r. 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 

  

466. LXV/466/10 28 października 2010 r. 
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011” 

  

467. LXV/467/10 28 października 2010 r. 
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2011” 

  

468. LXV/468/10 28 października 2010 r. 
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 
Gminie Mosina” 

  

469. LXV/469/10 28 października 2010 r. 
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania 

  

470. LXV/470/10 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 30 grudnia 2010 r.  

471. LXV/471/10 28 października 2010 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2011 

30 grudnia 2010 r.  

472. LXV/472/10 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na rok 2011 30 grudnia 2010 r.  
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473. LXV/473/10 28 października 2010 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego 
na rok 2011 

30 grudnia 2010 r.  

474. LXV/474/10 28 października 2010 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

  

475. LXV/475/10 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego   

476. LXV/476/10 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010   

477. LXV/477/10 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań   

478. LXV/478/10 28 października 2010 r. 
w sprawie statutu Zespołu Szkół w Krośnie, ul. Główna 43 oraz statutu 
Przedszkola w Krośnie, ul. Główna 43. 

 
 

479. LXV/479/10 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rogalinku 30 grudnia 2010 r.  

480. LXV/480/10 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Mosinie 30 grudnia 2010 r.  

481. LXV/481/10 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Krośnie 30 grudnia 2010 r.  

482. LXV/482/10 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Krosno 30 grudnia 2010 r.  

483. LXV/483/10 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach 30 grudnia 2010 r.  

484. LXV/484/10 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w Krośnie 30 grudnia 2010 r.  

 

 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3477
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3477
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3478
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3478
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3479
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3480
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3481
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3482
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3482
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3483
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3484
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3485
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3486
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3487
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.10.2010.html?pid=3488

