
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2018-2023 

l.p. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 

Publikacja  
w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Uwagi 

2018 

1. I/1/18 21 listopada 2018 r. 
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie  

  

2. I/2/18 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie 
  

3. II/3/18 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina 
  

4. II/4/18 28 listopada 2018 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie 
  

5. II/5/18 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie   

6. II/6/18 28 listopada 2018 r.  w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie   

7. II/7/18 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie  
 

8. II/8/18 28 listopada 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy 
Mosina 

  

9. III/9/18 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 14.12.2018 r. 
 

10. III/10/18 13 grudnia 2018 r. 
w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy, 
w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

14.12.2018 r. 
 

11. III/11/18 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018  

10.01.2019 r.  

12. III/12/18 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022 
  

13. III/13/18 13 grudnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia 
ostatecznego terminu ich dokonania 

  

14. III/14/18 13 grudnia 2018 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2466P 
w miejscowości Mosina 

  

15. III/15/18 13 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2019 rok   

16. III/16/18 13 grudnia 2018 r. dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.1.2018 i BR.1511.1.2018)   

17. III/17/18 13 grudnia 2018 r. dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.2.2018 i BR.1511.2.2018)   

18. III/18/18 13 grudnia 2018 r. dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.3.2018 i BR.1511.3.2018)    

2019 

19. IV/19/19 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Mosina” 

  

20. IV/20/19 24 stycznia 2019 r. 
dotycząca warunków udzielenia i wysokości bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów Gminy Mosina zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności  

4.02.2019 r. 
 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-21-listopada-2018-r.1.html?pid=14325
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-21-listopada-2018-r.1.html?pid=14326
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14337
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14338
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14339
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14340
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14341
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14342
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14342
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14564
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14566
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14567
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14568
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14568
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14569
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14569
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14570
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14571
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14573
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14679


21. IV/21/19 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Dębowa" drodze zlokalizowanej w miejscowości Mieczewo  4.02.2019 r.  

22. IV/22/19 24 stycznia 2019 r. 
dotycząca wniosku o dofinansowanie do Programu GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności 
i realizacji zadania: Poprawa jakości środowiska Gminy Mosina poprzez rozwój elektromobilności 

  

23. IV/23/19 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023.   

24. IV/24/19 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 4.02.2019 r.  

25. V/25/19 28 lutego 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P 
w miejscowości Radzewice 

  

26. V/26/19 28 lutego 2019 r. dotycząca kontynuacji członkostwa Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski w okresie realizacji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w stowarzyszeniu  

  

27. V/27/19 28 lutego 2019 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 149/5 i 150/9, obręb 
Krosinko 

 
 

28. VI/28/19 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  17.04.2019 r.  

29. VI/29/19 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023    

30. VI/30/19 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy Mosina  17.04.2019 r.   

31. VII/31/19 28 marca 2019 r. 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Mosina 

17.04.2019 r. 
 

32. VII/32/19 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „SKRAJNA” drodze zlokalizowanej w miejscowości Mosina  17.04.2019 r.   

33. VII/33/19 28 marca 2019 r. 
zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie  

 
 

34. VII/34/19 28 marca 2019 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w miejscowości 
Czapury  

 
 

35. VII/35/19 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  17.04.2019 r.   

36. VII/36/19 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023    

37. VII/37/19 28 marca 2019 r. 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina  

17.04.2019 r. 
 

38. VII/38/19 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mosina  17.04.2019 r.   

39. VII/39/19 28 marca 2019 r. 
dotycząca jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody, ich źródła i przeznaczenie oraz sposób i tryb 
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów  

 
 

40. VII/40/19 28 marca 2019 r. 
w sprawie Regulaminu udzielenia stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla 
uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina  

 
 

41. VII/41/19 28 marca 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2019”  

 
 

42. VII/42/19 28 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Mosinie 

 
 

43. VII/43/19 28 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie  

 
 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14680
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14682
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14683
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14768
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14768
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14770
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14770
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2019-r.1.html?pid=14956
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2019-r.1.html?pid=14957
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2019-r.1.html?pid=14958
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14959
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14959
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14960
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14961
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14961
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14962
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14962
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14963
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14964
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14965
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14965
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14966
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14967
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14967
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14968
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14968
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14969
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14969
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14970
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14970
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14972
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14972


44. VII/44/19 28 marca 2019 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2019 r. na Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha (numer porządkowy: 
BR.1510.7.2019) w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pisma Skarżącego 

 
 

45. VII/45/19 28 marca 2019 r. 
dotycząca przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 25 stycznia 2019 r.(data wpływu:28 stycznia 2019 r. , numer 
porządkowy: BR.1511.4.2019) na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie 

 
 

46. VII/46/19 28 marca 2019 r. 
w sprawie przekazania petycji 51 mieszkańców Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie z dnia 17 lutego 2019 r. Burmistrzowi Gminy 
Mosina  

 
 

47. VII/47/19 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy    

48. VIII/48/19 25 kwietnia 2019 r.  w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

49. VIII/49/19 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej    

50. VIII/50/19 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu AQUANET S.A na lata 2018-2027  

 
 

51. VIII/51/19 25 kwietnia 2019 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Sowinki i Baranowo, 
w zakolu rzeki Warty  

 
 

52. VIII/52/19 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpieliskowego  15.05.2019 r.   

53. VIII/53/19 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „BRZOZOWA” drodze zlokalizowanej w miejscowości Rogalinek  15.05.2019 r.  

54. VIII/54/19 25 kwietnia 2019 r. 
dotycząca przyjęcia przez Gminę Mosina od Powiatu Poznańskiego realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii 
autobusowej łączącej Dworzec Kolejowy w Mosinie z siedzibą Wielkopolskiego Parku Narodowego i Pałacem w Rogalinie  

 
 

55. VIII/55/19 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu   

56. VIII/56/19 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu    

57. VIII/57/19 25 kwietnia 2019 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/979/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu na realizacje zadania mostowego przez rzekę Wartę w miejscowości Czapury  

 
 

58. VIII/58/19 25 kwietnia 2019 r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  15.05.2019 r.   

59. VIII/59/19 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023   

60. VIII/60/19 25 kwietnia 2019 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2018 r.(numer porządkowy: BR.1510.4.2018 i BR.1511.4.2018) w części dotyczącej 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

 
 

61. VIII/61/19 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.4.2018 i BR.1511.4.2018) z wyłączeniem części 
dotyczącej Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

 
 

62. VIII/62/19 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.5.2018 i BR 1511.5.2018    

63. VIII/63/19 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.6.2018 i BR.1511.6.2018)    

64. VIII/64/19 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2019 r. (numer porządkowy: BR.1510.8.2019 i BR.1511.1.2019)    

65. VIII/65/19 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2019 r.(numer porządkowy: BR.1510.9.2019 i BR.1511.2.2019)    

66. VIII/66/19 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2019 r. (numer porządkowy:BR.1510.10.2019 i BR.1511.3.2019)    

67. X/67/19 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku po Północnej Stronie Kanału Mosińskiego  14.06.2019 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14973
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14973
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14974
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14974
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14975
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14975
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14976
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15046
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15047
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15048
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15048
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15049
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15049
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15050
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15051
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15052
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15052
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15053
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15056
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15057
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15058
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15058
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15059
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15059
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15060
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15061
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15063
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15064
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15065
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15144


68. X/68/19 30 maja 2019 r. 
zmieniająca Uchwałę NR LXII/725/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę 
dyplomową dotyczącą Gminy Mosina  

 
 

69. X/69/19 30 maja 2019 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid.383 i 66, obręb 
Mieczewo  

 

70. X/70/19 30 maja 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę NR VII/40/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII 
szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Mosina   

 

71. X/71/19 30 maja 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina na rok 2019 
oraz określenia sezonu kąpieliskowego 

14.06.2019 r. 
 

72. XI/72/19 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego 18.06.2019 r.  

73. XI/73/19 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  01.07.2019 r.  

74. XI/74/19 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023    

75. XI/75/19 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  18.06.2019 r.  

76. XI/76/19 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, 
Sądu Rejonowego w Śremie i do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  

 
 

77. XI/77/19 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.12.2019 
i BR.1511.5.2019)  

 
 

78. XI/78/19 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.13.2019 
i BR.1511.6.2019)  

 
 

79. XI/79/19 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.150.14.2019 
i BR.1511.7.2019)  

 
 

80. XI/80/19 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.15.2019 
i BR.1511.8.2019)  

 
 

81. XI/81/19 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.16.2019 
i BR.1511.9.2019)  

 
 

82. XI/82/19 13 czerwca 2019 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r., numer porządkowy: BR.1510.17.2019 
i BR.1511.10.2019)  

 
 

83. XII/83/19 27 czerwca 2019 r.  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2018 rok   

84. XII/84/19 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2018 rok    

85. XII/85/19 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2018 rok.    

86. XII/86/19 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  24.07.2019 r.  

87. XII/87/19 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023   

88. XIII/88/19 5 sierpnia 2019 r. 
w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Mosina w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina 
na rok 2020   

13.08.2019 r. 
 

89. XIII/89/19 5 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej    

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15147
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15147
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15149
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15149
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15199
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15200
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15202
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15203
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15205
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15205
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15206
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15206
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15207
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15207
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15208
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15208
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15209
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15209
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15210
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15210
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90. XIII/90/19 5 sierpnia 2019 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka 
wytchnieniowa”  

 
 

91. XIII/91/19 5 sierpnia 2019 r. 
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie nadania nazw drogom 
wewnętrznym w Mieczewie  

 

13.08.2019 r.  

92. XIII/92/19 5 sierpnia 2019 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

13.08.2019 r. 
 

93. XIII/93/19 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  13.08.2019 r.  

94. XIII/94/19 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-20232   

95. XIII/95/19 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina pisma z dnia 29 maja 2019 r. „Skarga na czynności burmistrza”    

96. XIII/96/19 5 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Mosina   

97. XIV/97/19 3 września 2019 r. 
w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Mosinie 

 
 

98. XIV/98/19 3 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  11.09.2019 r.   

99. XIV/99/19 3 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023   

100. XIV/100/19 3 września 2019 r. 
dotycząca zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów tej inicjatywy, zasad jej promocji 
oraz formalnych wymogów składanych projektów w Gminie Mosina 

11.09.2019 r.  
 

101. XV/101/19 26 września 2019 r. 
w sprawie regulaminu dotyczącego dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina 

07.10.2019 r.  
 

102. XV/102/19 26 września 2019 r. 
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mosina, pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze 

07.10.2019 r.  
 

103. XV/103/19 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy PLATANOWA drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Świątniki 07.10.2019 r.   

104. XV/104/19 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy KMINKOWA drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sowinki 07.10.2019 r.   

105. XV/105/19 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy SZAŁWIOWA drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sowinki 07.10.2019 r.   

106. XV/106/19 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy SZCZAWIOWA drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sowinki 07.10.2019 r.   

107. XV/107/19 26 września 2019 r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Borkowice   

108. XV/108/19 26 września 2019 r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki   

109. XV/109/19 26 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie   

110. XVI/110/19 8 października 2019 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania przebudowy drogi 
powiatowej nr 2466P w miejscowości Mosina  

 
 

111. XVI/111/19 8 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu   

112. XVI/112/19 8 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  18.11.2019 r.   

113. XVI/113/19 8 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023   

114. XVI/114/19 8 października 2019 r. 
zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi 
Krosinko oraz części terenów miasta Mosina  
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115. XVII/115/19 24 i 28 października 2019 r. 
w sprawie przyjęcia i przekazania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze 
gminy Mosina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  

 
 

116. XVII/116/19 24 i 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”    

117. XVII/117/19 24 i 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  14.11.2019 r.   

118. XVII/118/19 24 i 28 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 18.11.2019 r.   

119. XVII/119/19 24 i 28 października 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty 
targowej  

18.11.2019 r.  
 

120. XVII/120/19 24 i 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla ceków podatku rolnego na rok 2020  18.11.2019 r.   

121. XVII/121/19 24 i 28 października 2019 r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Mosina 18.11.2019 r.  

122. XVII/122/19 24 i 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  18.11.2019 r.   

123. XVII/123/19 24 i 28 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023   

124. XVII/124/19 24 i 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sadu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu     

125. XVIII/125/19 14 listopada 2019 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023   

126. XIX/126/19 28 listopada 2019 r. 
w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Mosina za pomocą innego instrumentu 
płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny  

10.12.2019 r.  
 

127. XIX/127/19 28 listopada 2019 r. 
w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2020 r.  

 
 

128. XIX/128/19 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna 20.01.2020 r.   

129. XIX/129/19 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”    

130. XIX/130/19 28 listopada 2019 r. w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020”    

131. XIX/131/19 28 listopada 2019 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 
realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 
 

132. XIX/132/19 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  10.12.2019 r.   

133. XIX/133/19 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych  10.12.2019 r.   

134. XIX/134/19 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina  10.12.2019 r.   

135. XIX/135/19 28 listopada 2019 r. 
zmieniająca uchwałę dotyczącą sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę 

10.12.2019 r.  
 

136. XIX/136/19 28 listopada 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

10.12.2019 r.  
 

137. XIX/137/19 28 listopada 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 
i trybu składania deklaracji  

16.12.2019 r.  
 

138. XIX/138/19 28 listopada 2019 r. w sprawie rekomendacji trzech członków Rady Nadzorczej „Parku Strzelnica” Sp. z o.o. w Mosinie    

139. XIX/139/19 28 listopada 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2020 rok    
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15650
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-listopada-2019-r.1.html
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15747
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15748
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15749
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15750
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15750
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15751
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15752
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15753
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15757
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15757
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15758
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15759


140. XX/140/19 12 grudnia 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki 
o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice  

 
 

141. XX/141/19 12 grudnia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie  

 
 

142. XX/142/19 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina  20.12.2019 r.   

143. XX/143/19 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina  20.12.2019 r.   

144. XX/144/19 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2019/2020   

145. XX/145/19 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019  23.12.2019 r.  

146. XX/146/19 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025   

147. XX/147/19 12 grudnia 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miejskiej 

 
 

148. XXI/148/19 30 i 31 grudnia 2019 r. 
dotycząca dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy 
Mosina oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji   

08.01.2020 r.  
 

149. XXI/149/19 30 i 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego    

150. XXI/150/19 30 i 31 grudnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia 
ostatecznego terminu ich dokonania  

 
 

151. XXI/151/19 30 i 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025   

152. XXI/152/19 30 i 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020  14.02.2020 r.   

153. XXI/153/19 30 i 31 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie    

2020 

154. XXII/154/20 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025   

155. XXII/155/20 23 stycznia 2020 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego  30.01.2020 r.   

156. XXII/156/20 23 stycznia 2020 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego  

30.01.2020 r.  
 

157. XXII/157/20 23 stycznia 2020 r. 
dotycząca kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mosina, na drugim 
etapie postępowania, liczby punktów za każde z nich i dokumentów do ich potwierdzenia  

31.01.2020 r.  
 

158. XXII/158/20 23 stycznia 2020 r. 
dotycząca planu dofinansowania na rok 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Mosina oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie   

31.01.2020 r.  
 

159. XXII/159/20 23 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „NA WZGÓRZU’ drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina  05.02.2020 r.   

160. XXII/160/20 23 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „FIOŁKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sowinki  05.02.2020 r.   

161. XXII/161/20 23 stycznia 2020 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30.10.2019 r. na Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha w zakresie opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo- zachodnich terenów wsi Krajkowo   

 
 

162. XXIII/162/20 6 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina 14.02.2020 r.   

163. XXIII/163/20 6 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.02.2020 r.   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15817
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15817
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15818
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15818
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15819
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15820
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15821
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15822
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15823
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15824
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15824
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15883
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15884
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15884
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15885
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15886
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15887
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-23-stycznia-2020-r.1.html?pid=16176
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-23-stycznia-2020-r.1.html?pid=16177
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-23-stycznia-2020-r.1.html?pid=16178
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-23-stycznia-2020-r.1.html?pid=16178
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-23-stycznia-2020-r.1.html?pid=16179
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-23-stycznia-2020-r.1.html?pid=16179
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-23-stycznia-2020-r.1.html?pid=16180
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-23-stycznia-2020-r.1.html?pid=16180
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-23-stycznia-2020-r.1.html?pid=16181
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-23-stycznia-2020-r.1.html?pid=16182
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-23-stycznia-2020-r.1.html?pid=16183
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-23-stycznia-2020-r.1.html?pid=16183
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-lutego-2020-r.1.html?pid=16232
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-lutego-2020-r.1.html?pid=16233


164. XXIII/164/20 6 lutego 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 
i trybu składania deklaracji  

14.02.2020 r.  
 

165. XXV/165/20 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu    

166. XXV/166/20 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu     

167. XXV/167/20 27 lutego 2020 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P 
w miejscowości Radzewice 

 
 

168. XXV/168/20 27 lutego 2020 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P 
od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina  

 
 

169. XXV/169/20 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  18.03.2020 r.   

170. XXV/170/20 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025   

171. XXV/171/20 27 lutego 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mosina    

172. XXV/172/20 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mosina    

173. XXV/173/20 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2019/2020  17.03.2020 r.  

174. XXV/174/20 27 lutego 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

13.03.2020 r. 
 

175. XXV/175/20 27 lutego 2020 r. 
dotycząca zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym  

17.03.2020 r. 
 

176. XXV/176/20 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina    

177. XXV/177/20 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy NA WZGÓRZU drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki 17.03.2020 r.  

178. XXV/178/20 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy BOROWIKOWA drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury  17.03.2020 r.  

179. XXV/179/20 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy KURKOWA drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury  17.03.2020 r.   

180. XXV/180/20 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jana III Sobieskiego drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina  17.03.2020 r.  

181. XXV/181/20 27 lutego 2020 r. 
dotycząca przekazania Radzie Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie skargi z dnia 10 stycznia 2020 r. 
na pracowników ZUK Sp. z o.o. w Mosinie w sprawie mobingu 

 
 

182. XXV/182/20 27 lutego 2020 r. 
dotycząca zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów Gminy Mosina i jej jednostek organizacyjnych w kadencji 2018-2023 w zakresie 
przestrzegania zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 Ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym  

 
 

183. XXVI/183/20 20 marca 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  27.03.2020 r.  

184. XXVI/184/20 20 marca 2020 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka 
wytchnieniowa” - edycja 2020  

 
 

185. XXVI/185/20 20 marca 2020 r. 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Mosina  

27.03.2020 r. 
 

186. XXVI/186/20 20 marca 2020 r. 
w sprawie zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XXII/155/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie cen 
za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego  

27.03.2020 r. 
 

187. XXVI/187/20 20 marca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „KAMIENNA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krosno  27.03.2020 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-lutego-2020-r.1.html?pid=16234
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-lutego-2020-r.1.html?pid=16234
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16309
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16310
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16311
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16311
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16312
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16312
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16313
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16314
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16315
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16316
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16317
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16318
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16318
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16319
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16319
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16330
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16331
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16332
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16333
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16334
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16335
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16335
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16336
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lutego-2020-r.1.html?pid=16336
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2020-r..html?pid=16389
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2020-r..html?pid=16390
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2020-r..html?pid=16390
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2020-r..html?pid=16391
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2020-r..html?pid=16391
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2020-r..html?pid=16392
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2020-r..html?pid=16392
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2020-r..html?pid=16393


188. XXVII/188/20 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina 
– etap I Krosinko  

12.05.2020 r. 
 

189. XXVII/189/20 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Czapury   

190. XXVII/190/20 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Puszczykowo    

191. XXVII/191/20 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  27.05.2020 r.  

192. XXVII/192/20 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026   

193. XXVII/193/20 29 kwietnia 2020 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów 
dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz 
w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów kl. III oddziałów gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina   

 
 

194. XXVII/194/20 29 kwietnia 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2020”  

 
 

195. XXVII/195/20 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029 

 
 

196. XXVII/196/20 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Gminą Mosina a Miastem Puszczykowo w celu 
wyznaczenia obszaru  i granic aglomeracji Mosina – Puszczykowo 

 
 

197. XXVII/197/20 29 kwietnia 2020 r. w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poznań    

198. XXVII/198/20 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 431 w miejscowości 
Dymaczewo Stare  

 
 

199. XXVII/199/20 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Dymaczewo 
Stare 

 
 

200. XXVII/200/20 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Radzewice   

201. XXVII/201/20 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką 
nr 431  

 
 

202. XXVII/202/20 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P 
oraz drogą powiatową nr 2464P 

 
 

203. XXVII/203/20 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P -
ul. Śremską w m. Świątniki 

 
 

204. XXVII/204/20 29 kwietnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody    

205. XXVII/205/20 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Mosina na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego  07.05.2020 r.   

206. XXVII/206/20 29 kwietnia 2020 r. 
zmieniająca uchwałę  w sprawie zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XXII/155/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 
2020 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego 

07.05.2020 r.  
 

207. XXVII/207/20 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie określenia sposobu korzystania z targowiska miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii 

07.05.2020 r.  
 

208. XXVII/208/20 29 kwietnia 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości 
stawek opłaty targowej  

07.05.2020 r.  
 

209. XXVII/209/20 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina  11.05.2020 r.  

210. XXVIII/210/20 28 maja 2020 r. w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kórnik    

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16512
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16512
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16513
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16514
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16515
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16516
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16517
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16517
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16517
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16518
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16518
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16519
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16519
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16520
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16520
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16521
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16522
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16522
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16523
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16523
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16524
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16525
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16525
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16526
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16526
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16527
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16527
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16528
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16529
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16530
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16530
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16531
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16531
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16532
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16532
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2020-r.1.html?pid=16533
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-maja-2020-r.1.html?pid=16641


211. XXVIII/211/20 28 maja 2020 r. 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19  

04.06.2020 r. 
 

212. XXVIII/212/20 28 maja 2020 r. 
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku 
od nieruchomości na terenie gminy Mosina  

04.06.2020 r. 
 

213. XXVIII/213/20 28 maja 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom 
organizacyjnym w stosunku do niektórych grup przedsiębiorców, których płynność  finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

04.06.2020 r. 

 

214. XXVIII/214/20 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu    

215. XXVIII/215/20 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  04.06.2020 r.  

216. XXVIII/216/20 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego kąpieliska „Glinianki”  04.06.2020 r.  

217. XXVIII/217/20 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „PIWONIOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki  04.06.2020 r.  

218. XXVIII/218/20 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „JAŁOWCOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina  04.06.2020 r.  

219. XXVIII/219/20 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina  04.06.2020 r.  

220. XXVIII/220/20 28 maja 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P    

221. XXVIII/221/20 28 maja 2020 r. 
w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr 42 w miejscowości 
Bolesławiec  

 
 

222. XXVIII/222/20 28 maja 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie kontroli umów zawartych przez Gminę Mosina 
i jej jednostki organizacyjne w kadencji 2018-2023 w zakresie przestrzegania zakazu wynikającego z art. 24f ust.1 Ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

 
 

223. 

 
XXIX/223/20 25 czerwca 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Mosina 

06.07.2020 r. 

 

224. XXIX/224/20 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej 
w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina na 2020 rok 

 
 

225. XXIX/225/20 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  15.07.2020 r.  

226. XXIX/226/20 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026    

227. XXIX/227/20 25 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu    

228. XXIX/228/20 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Mosina w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego  

 
 

229. XXIX/229/20 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo 
i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

 
 

230. XXIX/230/20 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych  06.07.2020 r.  

231. XXIX/231/20 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina na rok 2020 
oraz określenia sezonu kąpielowego  

07.07.2020 r. 
 

232. XXIX/232/20 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 06.07.2020 r.  
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-maja-2020-r.1.html?pid=16643
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-czerwca-2020-r.1.html?pid=16857
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-czerwca-2020-r.1.html?pid=16858
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-czerwca-2020-r.1.html?pid=16862
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-czerwca-2020-r.1.html?pid=16864
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-czerwca-2020-r.1.html?pid=16865


233. XXIX/233/20 25 czerwca 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, 
w kompostowniku przydomowym  

06.07.2020 r.  
 

234. XXIX/234/20 25 czerwca 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 
i trybu składania deklaracji 

06.07.2020 r. 
 

235. XXIX/235/20 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 grudnia 2019 r. (numer porządkowy: BR.1510.20.2019) na bezczynność Burmistrza Gminy 
Mosina  

 
 

236. XXIX/236/20 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 marca 2020 r. (numer porządkowy: BR.1510.21.2020) na bezczynność Burmistrza Gminy 
Mosina  

 
 

237. XXIX/237/20 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 10 lipca 2019 r. (data wpływu: 4 maja 2020 r., numer porządkowy: 
BR.1511.2.2020) na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie  

 
 

238. XXIX/238/20 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina skargi z dnia 29 maja 2020 r. (BR.1511.3.2020) na Straż Miejską w Mosinie 
w przedmiocie odmowy przeprowadzenia interwencji 

 
 

239. XXX/239/20 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  15.07.2020 r.  

240. XXX/240/20 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Puszczykowo   

241. XXXI/241/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”    

242. XXXI/242/20 13 sierpnia 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2020”  

 
 

243. XXXI/243/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie gminy Mosina  24.08.2020 r.  

244. XXXI/244/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  25.08.2020 r.  

245. XXXI/245/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026    

246. XXXI/246/20 13 sierpnia 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości 
stawek opłaty targowej  

24.08.2020 r. 
 

247. XXXI/247/20 13 sierpnia 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19  

21.08.2020 r. 
 

248. XXXI/248/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „KONICZYNOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki  24.08.2020 r.  

249. XXXI/249/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „LAWENDOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki  24.08.2020 r.  

250. XXXI/250/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „AKSAMITKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo  24.08.2020 r.  

251. XXXI/251/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „MORWOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo  24.08.2020 r.  

252. XXXI/252/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ GERBEROWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo  24.08.2020 r.  

253. XXXI/253/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „HIACYNTOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo  24.08.2020 r.  

254. XXXI/254/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „KROKUSOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo  24.08.2020 r.  

255. XXXI/255/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „MALWOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo  24.08.2020 r.  

256. XXXI/256/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „TULIPANOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo  24.08.2020 r.  

257. XXXI/257/20 13 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „SOWIA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury  24.08.2020 r.  
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258. XXXI/258/20 13 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie kompleksowej kontroli umów zawartych przez Gminę Mosina 
w zakresie realizacji projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”  

 
 

259. XXXII/259/20 20 sierpnia 2020 r. 
w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2019 
rok  

 
 

260. XXXII/260/20 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 rok    

261. XXXIV/261/20 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2020/2021  02.10.2020 r.  

262. XXXIV/262/20 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „WIEWIÓRCZA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury 02.10.2020 r.  

263. XXXIV/263/20 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach 02.10.2020 r.  

264. XXXIV/264/20 24 września 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

02.10.2020 r. 
 

265. XXXIV/265/20 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina 02.10.2020 r.  

266. XXXIV/266/20 24 września 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 
i trybu składania deklaracji  

02.10.2020 r. 
 

267. XXXIV/267/20 24 września 2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody 02.10.2020 r.  

268. XXXIV/268/20 24 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego   

269. XXXIV/269/20 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2.10.2020 r.  

270. XXXIV/270/20 24 września 2020 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026   

271. XXXIV/271/20 24 września 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia   

272. XXXIV/272/20 24 września 2020 r. 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie 

 
 

273. XXXV/273/20 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina - Puszczykowo 23.11.2020 r.  

274. XXXV/274/20 29 października 2020 r. 
w sprawie  powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad 
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów 
komunalnych”  

 
 

275. XXXV/275/20 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021  10.11.2020 r.   

276. XXXV/276/20 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu    

277. XXXV/277/20 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020    

278. XXXV/278/20 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026    

279. XXXV/279/20 29 października 2020 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Mosina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 
dokumentów niezbędnych  do ich potwierdzenia  

10.11.2020 r. 
 

280. XXXV/280/20 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego  10.11.2020 r.  

281. XXXV/281/20 3 listopada 2020 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  10.11.2020 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-sierpnia-2020-r.1.html?pid=16969
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-wrzenia-2020-r.1.html?pid=17095
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282. XXXV/282/20 3 listopada 2020 r. 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina  

10.11.2020 r. 
 

283. XXXV/283/20 3 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu zdalnych posiedzeń Rady Miejskiej w Mosinie”   

284. XXXVI/284/20 26 listopada 2020 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029 – korekta nr 20/002/PI-10 

 
 

285. XXXVI/285/20 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  07.12.2020 r.   

286. XXXVI/286/20 26 listopada 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty 
targowej 

11.12.2020 r.  
 

287. XXXVI/287/20 26 listopada 2020 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej  

 
 

288. XXXVI/288/20 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  28.12.2020 r.  

289. XXXVI/289/20 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027   

290. XXXVI/290/20 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Mosina  na lata 2020-2023  14.12.2020 r.  

291. XXXVI/291/20 26 listopada 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XX/133/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec 

 
 

292. XXXVI/292/20 26 listopada 2020 r. w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi    

293. XXXVI/293/20 26 listopada 2020 r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki   

294.  XXXVI/294/20 26 listopada 2020 r. w sprawie przebiegu dróg gminnych  14.12.2020 r.  

295. XXXVI/295/20 26 listopada 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej 

14.12.2020 r.  
 

296. XXXVI/296/20 26 listopada 2020 r. 
w sprawie Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2021 r.  

 
 

297. XXXVI/297/20 26 listopada 2020 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/553/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu 
„Mosińska Karta Mieszkańca”  

 
 

298.  XXXVI/298/20 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina  14.12.2020 r.  

299. XXXVII/299/20 29 grudnia 2020 r. zmieniająca „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”    

300. XXXVII/300/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”    

301. XXXVII/301/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021”     

302. XXXVII/302/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023”    

303. XXXVII/303/20 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia 
ostatecznego terminu ich dokonania  

 
 

304. XXXVII/304/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  20.01.2021 r.   

305. XXXVII/305/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027    

306. XXXVII/306/20 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie-
Wielkopolskie Centrum Recyklingu  
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307. XXXVII/307/20 29 grudnia 2020 r. 
zmieniająca uchwałę 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  

15.01.2021 r. 
 

308. XXXVII/308/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”    

309. XXXVII/309/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”    

310. XXXVII/310/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Mosinie    

311. XXXVII/311/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Daszewicach    

312. XXXVII/312/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Mosina   

313. XXXVII/313/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Mosinie   

314. XXXVII/314/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości położonych w Mosinie    

315. XXXVII/315/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości położonych w Mosinie oraz Czapurach   

316. XXXVII/316/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „JEMIOŁOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pecna  14.01.2021 r.  

317. XXXVII/317/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody  15.01.2021 r.   

318. XXXVII/318/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2021 rok   

319. XXXVII/319/20 29 grudnia 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina  

 
 

320. XXXVII/320/20 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie  

 
 

321. XXXVII/321/20 29 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie    

2021 

322. XXXVII/322/21 20 stycznia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „BOHDANA SMOLENIA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranówko 02.02.2021 r.   

323. XXXVII/323/21 20 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Czapurach  03.03.2021 r.  

324. XXXVII/324/21 20 stycznia 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lipca 2019 r. (data wpływu: 20 lipca 2020 r, numer porządkowy: BR.1510.22.2020) 
na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie    

 
 

325. XXXVII/325/21 20 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r.    

326. XXXVII/326/21 20 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Arkadiusza Rakoczy z dnia 14 grudnia 2020 r.    

327. XXXVIII/327/21 21 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027   

328. XXXVIII/328/21 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021  10.02.2021 r.   

329. XXXIX/329/21 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej 
w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina na 2021 r.  

 
 

330. XXXIX/330/21 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 
oraz kryteriów wyboru ofert 

03.03.2021 r. 
 

331. XXXIX/331/21 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Mosina 

 
 

332. XXXIX/332/21 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina    
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333. XXXIX/333/21 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych i lokali na okres nie dłuższy niż 3 lata 
z dotychczasowymi najemcami 

 
 

334. XXXIX/334/21 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie   

335. XL/335/21 16 lutego 2021 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Mosinie 

 
 

336. XL/336/21 16 lutego 2021 r. 
w sprawie kontroli postępowania dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej 
w Pecnej” oraz planowanej inwestycji „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej”  

 
 

337. XLI/337/21 25 lutego 2021 r. 
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży za 2021 r. i zwrotu części tej opłaty  

03.03.2021 r. 
 

338. XLI/338/21 25 lutego 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P 
od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina  

 
 

339. XLI/339/21 25 lutego 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P 
w miejscowości Radzewice  

 
 

340. XLI/340/21 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu    

341. XLI/341/21 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu    

342. XLI/342/21 25 lutego 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, 
ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu  

 
 

343. XLI/343/21 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ŻNIWNA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Bolesławiec  03.03.2021 r.  

344. XLI/344/21 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „PORANEK” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury  03.03.2021 r.  

345. XLI/345/21 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „WIDNA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury  03.03.2021 r.  

346. XLI/346/21 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Czapurach  03.03.2021 r.  

347. XLI/347/21 25 lutego 2021 r. 

 
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych Rady Miejskiej 
w Mosinie   
  

 
 

348. XLI/348/21 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie    

349. XLI/349/21 25 lutego 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Waligórskiego    

350. XLI/350/21 25 lutego 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Wiązka    

351.  XLII/351/21 4 marca 2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki pod firmą „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    

352. XLII/352/21 4 marca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. 
z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z o.o. z siedzibą w Mosinie  

 
 

353. XLIII/353/21 25 marca 2021 r. 
w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 
oraz kryteriów wyboru ofert  

21.04.2021 r. 
 

354. XLIII/354/21 25 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w Mosinie do kategorii dróg gminnych  20.04.2021 r.  

355. XLIII/355/21 25 marca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- 
edycja 2021  

 
 

356. XLIII/356/21 25 marca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2021  
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357. XLIII/357/21 25 marca 2021 r. 
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości na terenie gminy Mosina w roku 2021 
dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19  

20.04.2021 r. 
 

358. XLIII/358/21 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021  07.05.2021 r.  

359. XLIII/359/21 25 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027    

360. XLIII/360/21 25 marca 2021 r. 
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Mosina w roku 2021  

20.04.2021 r. 
 

361. XLIII/361/21 25 marca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

09.04.2021 r. 
 

362. XLIII/362/21 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina    

363. XLIII/363/21 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina    

364. XLIII/364/21 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę przez Gminę Mosina nieruchomości w Rogalinku    

365. XLIII/365/21 25 marca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie, ograniczonym 
prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu  

 
 

366. XLIII/366/21 25 marca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Baranowie, 
ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu  

 
 

367. XLIII/367/21 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w Wiórku    

368. XLIII/368/21 25 marca 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie  

 
 

369. XLIII/369/21 25 marca 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie  

 
 

370. XLIV/370/21 29 kwietnia 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego 
część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice  

 
 

371. XLIV/371/21 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mosina na rok 2021 20.05.2021 r.  

372. XLIV/372/21 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021    

373. XLIV/373/21 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027   

374. XLIV/374/21 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „JASKROWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Borkowice  20.05.2021 r.  

375. XLIV/375/21 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „POWOJNIKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Borkowice  20.05.2021 r.  

376. XLIV/376/21 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „GRANITOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice  20.05.2021 r.  

377. XLIV/377/21 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „PIGWOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice  20.05.2021 r.  

378. XLIV/378/21 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czapury  20.05.2021 r.  

379. XLIV/379/21 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie 20.05.2021 r.  

380. XLIV/380/21 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie  21.05.2021 r.  

381. XLIV/381/21 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie  21.05.2021 r.  
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-marca-2021-r.1.html?pid=17923
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18036
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18036
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18037
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18038
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18039
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18040
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18041
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18042
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18043
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18044
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18045
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18046
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18047


382. XLIV/382/21 29 kwietnia 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 października 2020 r. (numer porządkowy: BR.1510.24.2020) dotyczącej legalności wycinki 
drzew i dewastacji zadrzewień na terenie gminy Mosina 

 
 

383. XLIV/383/21 29 kwietnia 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 grudnia 2020 r. (numer porządkowy: BR.1510.25.2020) na bezczynność Burmistrza Gminy 
Mosina  

 
 

384. XLIV/384/21 29 kwietnia 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 stycznia 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.26.2021) na bezczynność Burmistrza Gminy 
Mosina 

 
 

385. XLIV/385/21 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku”    

386. XLV/386/21 27 maja 2021 r. 
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego 

08.06.2021 r. 
 

387. XLV/387/21 27 maja 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2021”  

 
 

388. XLV/388/21 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Daszewicach   

389. XLV/389/21 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Krosinku   

390. XLV/390/21 27 maja 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w roku 2021 oraz określenia sezonu 
kąpielowego  

08.06.2021 r. 
 

391. XLV/391/21 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 23.06.2021 r.  

392. XLV/392/21 27 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027   

393. XLV/393/21 27 maja 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 9 lutego 2021 r.    

394. XLV/394/21 27 maja 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/821/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu 
Krosinko, Ludwikowo 

23.06.2021 r. 
 

395. XLV/395/21 27 maja 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/829/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu 
Sowinki, Sowiniec 

23.06.2021 r. 
 

396. XLV/396/21 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wiórek 25.06.2021 r.  

397. XLVI/397/21 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej    

398. XLVI/398/21 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej    

399. XLVI/399/21 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej    

400. XLVI/400/21 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Babkach   

401. XLVI/401/21 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mosina prawa własności nieruchomości    

402. XLVI/402/21 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mosina prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Mosinie    

403. XLVI/403/21 24 czerwca 2021 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody   

404. XLVI/404/21 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata 
z dotychczasowymi najemcami   

 
 

405. XLVI/405/21 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem 
Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego  

 
 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18048
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18048
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-kwietnia-2021-r.1.html?pid=18051
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18156
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18156
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18157
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18157
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18158
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18159
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18160
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18160
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18161
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18162
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18163
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18164
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18164
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18165
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18165
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-maja-2021-r.1.html?pid=18166
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18240
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18241
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18242
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18243
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18244
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18245
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18246
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18247
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18247
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18248
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18248


406. XLVI/406/21 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Krosno, 
ul. Główna (DP nr 2465P)  

 
 

407. XLVI/407/21 24 czerwca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej  

 
 

408. XLVI/408/21 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Daszewice – rejon 
ul. Kasztanowej”, obejmującego część wsi Daszewice 

 
 

409. XLVI/409/21 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XX/133/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec 

 
 

410. XLVI/410/21 24 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  20.07.2021 r.   

411. XLVI/411/21 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 24.08.2021 r.   

412. XLVI/412/21 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027   

413. XLVI/413/21 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości 
Borkowice 

 
 

414. XLVII/414/21 28 czerwca 2021 r. 
w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2020 
rok  

 
 

415. XLVII/415/21 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2020 rok    

416. XLVIII/416/21 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021  10.08.2021r.   

417. XLVIII/417/21 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027   

418. XLIX/418/21 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2021/2022 25.08.2021 r.  

419. XLIX/419/21 12 sierpnia 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Borkowicach, 
ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej  

 
 

420. XLIX/420/21 12 sierpnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice   31.08.2021 r.  

421. XLIX/421/21 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin    

422. XLIX/422/21 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021    

423. XLIX/423/21 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027    

424. XLIX/424/21 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina    

425. XLIX/425/21 12 sierpnia 2021 r. 
w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzedniego i aktualnie urzędującego Burmistrza 
Gminy Mosina 

 
 

426. XLIX/426/21 12 sierpnia 2021 r. 
w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez radnego Rady Miejskiej w Mosinie Waldemara 
Wiązka  

 
 

427. L/427/21 14 września 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej    

428. L/428/21 14 września 2021 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XXX/529/20 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia 
raportu o stanie Gminy Mosina za 2019 rok 

 
 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18249
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18252
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18252
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18253
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18254
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18255
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18256
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-czerwca-2021-r.1.html?pid=18256
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-czerwca-2021-r.1.html?pid=18258
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-czerwca-2021-r.1.html?pid=18258
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-czerwca-2021-r.1.html?pid=18259
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lipca-2021-r..html?pid=18322
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-lipca-2021-r..html?pid=18323
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-sierpnia-2021-r.1.html?pid=18372
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-sierpnia-2021-r.1.html?pid=18373
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-sierpnia-2021-r.1.html?pid=18373
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-sierpnia-2021-r.1.html?pid=18374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-sierpnia-2021-r.1.html?pid=18375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-sierpnia-2021-r.1.html?pid=18376
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-sierpnia-2021-r.1.html?pid=18377
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-sierpnia-2021-r.1.html?pid=18378
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-sierpnia-2021-r.1.html?pid=18379
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-sierpnia-2021-r.1.html?pid=18379
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-sierpnia-2021-r.1.html?pid=18380
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-sierpnia-2021-r.1.html?pid=18380
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18562
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18562
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18562


429. L/429/21 14 września 2021 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XLVII/414/21 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia 
raportu o stanie Gminy Mosina za 2020 rok 

 
 

430. L/430/21 14 września 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Arkadiusza Cebulskiego    

431. L/431/21 14 września 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Czesława Tomczaka    

432. LII/432/21 30 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przez Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Nr XXX/259/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. 
w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2019 
rok  

 

 

433. LII/433/21 30 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przez Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Nr XLVII/414/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2021 r. 
w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2020 
rok 

 

 

434. LII/434/21 30 września 2021 r. 
w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 2478P od DW 431 w miejscowości Mieczewo do granicy z gminą Kórnik 
w miejscowości Mieczewo, do kategorii drogi gminnej  

13.10.2021 r. 
 

435. LIII/435/21 6 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Mosinie    

436. LIII/436/21 6 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ŁOPIANOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki  18.10.2021 r.  

437. LIII/437/21 6 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFIRKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki  18.10.2021 r.  

438. LIII/438/21 6 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „JARZĘBINOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranowo  18.10.2021 r.  

439. LIII/439/21 6 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „BŁAWATKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Radzewice  18.10.2021 r.  

440. LIII/440/21 6 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko  18.10.2021 r.  

441. LIII/441/21 6 października 2021 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody    

442. LIII/442/21 6 października 2021 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonanych na pomniku przyrody    

443. LIII/443/21 6 października 2021 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonanych na pomniku przyrody    

444. LIII/444/21 6 października 2021 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonanych na pomniku przyrody    

445. LIII/445/21 6 października 2021 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonanych na pomniku przyrody    

446. LIII/446/21 6 października 2021 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonanych na pomniku przyrody     

447. LIII/447/21 6 października 2021 r. 
w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach 
programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina  

18.10.2021 r. 
 

448. LIII/448/21 6 października 2021 r. 
w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane 
przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu  

18.10.2021 r. 
 

449. LIII/449/21 6 października 2021 r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę NR L/430/21 Rady Miejskiej w Mosinie  z dnia 14 września 2021 r. 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Arkadiusza Cebulskiego  

 
 

450. LIII/450/21 6 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 30.11.2021 r.  

451. LIII/451/21 6 października 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18563
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18563
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18563
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18566
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18570
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18570
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18570
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18570
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18571
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18571
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18571
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18571
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-wrzenia-2021-r.1.html?pid=18572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18575
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18576
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18577
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18578
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18579
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18581
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18582
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18583
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18584
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18585
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18586
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18587
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18588
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18588
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18589
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18589
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18590
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18590
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18590
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18591
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-6-padziernika-2021-r.1.html?pid=18594


452. LIV/452/21 28 października 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Mosina”  

 
 

453. LIV/453/21 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  08.11.2021 r.   

454. LIV/454/21 28 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022  08.11.2021 r.  

455. LIV/455/21 28 października 2021 r. 
uchylająca uchwałę NR III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina  

17.11.2021 r.  
 

456. LIV/456/21 28 października 2021 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rosiczkowy Staw”  24.11.2021 r.  

457. LIV/457/21 28 października 2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina  08.11.2021 r.  

458. LIV/458/21 28 października 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.28.2021) na bezczynność Burmistrza Gminy 
Mosina  

 
 

459. LIV/459/21 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 kwietnia 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.29.2021) na Burmistrza Gminy Mosina    

460. LIV/460/21 28 października 2021 r. 
w sprawie kontroli informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina, działającego 
na szkodę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie   

 
 

461. LIV/461/21 28 października 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie 

 
 

462. LV/462/21 8 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021  30.11.2021 r.  

463. LV/463/21 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027    

464. LV/464/21 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  18.12.2021 r.  

465. LV/465/21 8 listopada 2021 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu    

466. LVI/466/21 25 listopada 2021 r. 
w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2022 r.  

 
 

467. LVI/467/21 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022”    

468. LVI/468/21 25 listopada 2021 r. w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”    

469. LVI/469/21 25 listopada 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej 
w Mosinie  

 
 

470. LVI/470/21 25 listopada 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, 
położonej w Mosinie 

 
 

471. LVI/471/21 25 listopada 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie, 
ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu  

 
 

472. LVI/472/21 25 listopada 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych i lokali, na okres nie dłuższy niż 3 lata, 
z dotychczasowymi najemcami  

 
 

473. LVI/473/21 25 listopada 2021 r. w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi    

474. LVI/474/21 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021  13.12.2021 r.  

475. LVI/475/21 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027    

476. LVI/476/21 25 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina    

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18609
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18609
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18611
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18612
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18613
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18613
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18614
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18615
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18616
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18616
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18617
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18618
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18618
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18619
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-padziernika-2021-r.1.html?pid=18619
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-listopada-2021-r..html?pid=18643
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-listopada-2021-r..html?pid=18644
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-listopada-2021-r..html?pid=18645
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-listopada-2021-r..html?pid=18646
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18689
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18689
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18690
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18691
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18692
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18692
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18693
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18693
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18694
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18694
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18695
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18695
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18696
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18709
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18710
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18711


477. LVI/477/21 25 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 kwietnia 2021 r. (numer porządkowy: BR.1510.31.2021)    

478. LVI/478/21 25 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie kontroli informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza 
Gminy Mosina, działającego na szkodę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Mosinie  

 
 

479. LVI/479/21 25 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki pod firmą „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    

480. LVI/480/21 25 listopada 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Mosinie  

 
 

481. LVII/481/21 10 grudnia 2021 r. 
w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 
 

482. LVII/482/21 10 grudnia 2021 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

14.12.2021 r.  
 

483. LVII/483/21 10 grudnia 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 20.12.2021 r.  

484. LVII/484/21 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027   

485. LVIII/485/21 16 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 
w miejscowości Świątniki 

 
 

486. LVIII/486/21 16 grudnia 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P   

487. LVIII/487/21 16 grudnia 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2465P   

488. LVIII/488/21 16 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2469P oraz drogą powiatową nr 2464P 

 
 

489. LVIII/489/21 16 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 
wojewódzkimi 

 
 

490. LVIII/490/21 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty 
targowej 

18.01.2022 r. 
 

491. LVIII/491/21 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 18.01.2022 r.  

492. LVIII/492/21 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027   

493. LVIII/493/21 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia 
ostatecznego terminu ich dokonania 

 
 

494. LVIII/494/21 16 grudnia 2021 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 13 maja 2021 r. „na bezczynność Urzędu Miasta w Mosinie odnośnie zgłoszonej 
nieprawidłowości w urządzeniu drogi ulicy Krótkiej w Mosinie po robotach drogowych na tej drodze” 

 
 

495. LVIII/495/21 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Mosinie 
 

 
 

496. LVIII/496/21 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2022 rok   

497. LVIII/497/21 16 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina 

 
 

498. LIX/498/21 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 24.01.2022 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18712
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18713
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18713
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18713
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18714
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18715
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18715
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-listopada-2021-r.1.html?pid=18715
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-10-grudnia-2021-r..html?pid=18743
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-10-grudnia-2021-r..html?pid=18743
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-10-grudnia-2021-r..html?pid=18744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-10-grudnia-2021-r..html?pid=18744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-10-grudnia-2021-r..html?pid=18745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-10-grudnia-2021-r..html?pid=18745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-10-grudnia-2021-r..html?pid=18746
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18748
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18748
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18749
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18750
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18751
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18751
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18752
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18752
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18753
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18753
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18756
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18756
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18757
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18757
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18758
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18758
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18759
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18760
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-16-grudnia-2021-r.1.html?pid=18760
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-29-grudnia-2021-r.1.html?pid=18782


499. LIX/499/21 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027   

500. LIX/500/21 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027   

501. LIX/501/21 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022   

502. LIX/502/21 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie przekazania petycji mieszkańców ul. Akacjowej w Mosinie z dnia 17.12.2021 r. dotyczącej budowy ulicy Akacjowej 
Burmistrzowi Gminy Mosina 

 
 

2022 

503. LX/503/22 27 stycznia 2022 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” - edycja 2022 

 
 

504. LX/504/22 27 stycznia 2022 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”                
- edycja 2022 

 
 

505. LX/505/22 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Mosina 

 
 

506. LX/506/22 27 stycznia 2022 r. 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXII/728/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej 
w Mosinie  

 
 

507. LX/507/22 27 stycznia 2022 r. 
w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina 
Przemysława Mielocha 

 
 

508. LX/508/22 27 stycznia 2022 r. 
zmieniająca uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie 

 
 

509. LXI/509/22 14 lutego 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie   

510. LXI/510/22 14 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Dominika Michalaka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie   

511. LXI/511/22 14 lutego 2022 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie   

512. LXI/512/22 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022   

513. LXI/513/22 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027   

514. LXII/514/22 24 lutego 2022 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Mosina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz  
dokumentów niezbędnych  do ich potwierdzenia 

01.03.2022 r. 
 

515. LXII/515/22 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej „Informator Mosiński”   

516. LXII/516/22 24 lutego 2022 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi 
najemcami 

 
 

517. LXII/517/22 24 lutego 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Mosina 
w rejonie parku Budzyń 

 
 

518. LXII/518/22 24 lutego 2022 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 

14.03.2022 r .  
 

519. LXII/519/22 24 lutego 2022 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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520. LXII/520/22 24 lutego 2022 r. 
w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od 
miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina 

 
 

521. LXII/521/22 24 lutego 2022 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P w 
miejscowości Radzewice 

 
 

522. LXII/522/22 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu   

523. LXII/523/22 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu   

524. LXII/524/22 24 lutego 2022 r. 
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu i uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i 
w soboty przez rolników i ich domowników 

14.03.2022 r.  
 

525. LXII/525/22 24 lutego 2022 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu 

14.03.2022 r. 
 

526. LXII/526/22 24 lutego 2022 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina 

 
 

527. LXIII/527/22 29 marca 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko – ul. Malinowa 9” 
obejmującego część wsi Krosinko 

 
 

528. LXIII/528/22 29 marca 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina – ul. Strzelecka 70 - 78” 
obejmującego część miasta Mosina 

 
 

529. LXIII/529/22 29 marca 2022 r. 
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022-2023” 

 
 

530. LXIII/530/22 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym   

531. LXIII/531/22 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Mosinie   

532. LXIII/532/22 29 marca 2022 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, 
ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu 

 
 

533. LXIII/533/22 29 marca 2022 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Pecnej, ograniczonymi 
prawami rzeczowymi polegającymi na ustanowieniu służebności przesyłu 

 
 

534. LXIII/534/22 29 marca 2022 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina położonych w Nowinkach i 
Sowinkach 

 
 

535. LXIII/535/22 29 marca 2022 r. 
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Mosina w roku 2022 

 
 

536. LXIII/536/22 29 marca 2022 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mosina na rok 2022   

537. LXIII/537/22 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022   

538. LXIII/538/22 29 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030   

539. LXIII/539/22 29 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2021 r.   

540. LXIII/540/22 29 marca 2022 r. 
w sprawie przekazania petycji Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza Sejmikowi Województwa 
Wielkopolskiego 
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