
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-2018 

l.p. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 

Publikacja w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Uwagi 

2014 

1. I/1/14 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej   

2. I/2/14 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie   

3. I/3/14 1 grudnia 2014 r. 
w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Mosinie 

  

4. I/4/14 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie   

5. III/5/14 16 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina   

6. III/6/14 16 grudnia 2014 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie   

7. III/7/14 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie   

8. III/8/14 16 grudnia 2014 r. 
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Mosinie 

  

9. III/9/14 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie   

10. III/10/14 16 grudnia 2014 r. 
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej 
pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina 

  

11. IV/11/14 30 grudnia 2014 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2014 - 2019 

  

12. IV/12/14 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014   

13. IV/13/14 30 grudnia 2014 r. 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania 

  

14. IV/14/14 30 grudnia 2014 r. 
w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata 
do Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego 

  

15. IV/15/14 30 grudnia 2014 r. 
w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Mosina w 
Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski 

  

16. IV/16/14 30 grudnia 2014 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok   

2015 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-1.12.2014-r..html?pid=8511
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-1.12.2014-r..html?pid=8512
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-1.12.2014-r..html?pid=8513
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-1.12.2014-r..html?pid=8513
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-1.12.2014-r..html?pid=8514
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-16.12.2014-r..html?pid=8536
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-16.12.2014-r..html?pid=8537
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-16.12.2014-r..html?pid=8538
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-16.12.2014-r..html?pid=8539
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-16.12.2014-r..html?pid=8539
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-16.12.2014-r..html?pid=8540
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-16.12.2014-r..html?pid=8541
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-16.12.2014-r..html?pid=8541
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2014-r..html?pid=8606
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2014-r..html?pid=8606
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2014-r..html?pid=8607
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2014-r..html?pid=8608
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2014-r..html?pid=8608
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2014-r..html?pid=8609
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2014-r..html?pid=8609
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2014-r..html?pid=8611
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2014-r..html?pid=8611
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2014-r..html?pid=8612


17. V/17/15 20 stycznia 2015 r. 
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wielkopolskiego 

  

18. VI/18/15 29 stycznia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2015 - 2019 

  

19. VI/19/15 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 16 marca 2015 r.  

20. VI/20/15 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi z dnia 5 listopada 2014 r.   

21. VI/21/15 29 stycznia 2015 r. w sprawie skargi z dnia 26 października 2014 r.   

22. VII/22/15 26 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mosina 

26 marca 2015 r.  

23. VII/23/15 26 lutego 2015 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
gminnej 

  

24. VII/24/15 26 lutego 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody 25 marca 2015 r.  

25. VII/25/15 26 lutego 2015 r. 
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na 
pomniku przyrody 

  

26. VII/26/15 26 lutego 2015 r. 
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na 
pomniku przyrody 

  

27. VII/27/15 26 lutego 2015 r. 
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na 
pomniku przyrody 

  

28. VII/28/15 26 lutego 2015 r. 
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na 
pomniku przyrody 

  

29. VII/29/15 26 lutego 2015 r. 
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na 
pomniku przyrody 

  

30. VII/30/15 26 lutego 2015 r. w sprawie wydawania gazety samorządowej „Informator Mosiński”   

31. VII/31/15 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Baranowie 25 marca 2015 r.  

32. VII/32/15 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Czapurach 25 marca 2015 r.  

33. VII/33/15 26 lutego 2015 r. 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dymaczewie 
Nowym 

25 marca 2015 r.  

34. VII/34/15 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Krośnie 25 marca 2015 r.  

35. VII/35/15 26 lutego 2015 r. w sprawie skargi z dnia 6 stycznia 2015 r.   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.01.2015-r..html?pid=8708
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.01.2015-r..html?pid=8708
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.01.2015-r..html?pid=8708
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2015-r..html?pid=8709
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2015-r..html?pid=8709
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2015-r..html?pid=8710
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2015-r..html?pid=8712
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.01.2015-r..html?pid=8713
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8799
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8799
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8799
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8799
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8800
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8800
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8801
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8802
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8802
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8803
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8803
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8804
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8804
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8805
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8805
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8806
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8806
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8807
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8808
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8809
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8810
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8810
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8811
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8812


36. VII/36/15 26 lutego 2015 r. w sprawie skargi z dnia 9 stycznia 2015 r.   

37. VII/37/15 26 lutego 2015 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie 
przeprowadzenia kontroli 

  

38. VII/38/15 26 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2014 r.   

39. IX/39/15 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

40. IX/40/15 26 marca 2015 r. 
dotycząca zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mosina na 
jednomandatowe okręgi wyborcze 

22 kwietnia 2015 r.  

41. IX/41/15 26 marca 2015 r. 
dotycząca zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Mosina na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 

22 kwietnia 2015 r.  

42. IX/42/15 26 marca 2015 r. 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze 
gminy Mosina w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

22 kwietnia 2015 r.  

43. IX/43/15 26 marca 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2015 - 2019 

  

44. IX/44/15 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 28 kwietnia 2015 r.  

45. IX/45/15 26 marca 2015 r. 
w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
części wsi Czapury 

  

46. IX/46/15 26 marca 2015 r. 
w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
części wsi Rogalinek 

  

47. IX/47/15 26 marca 2015 r. 

dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i 
Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego "Strzelnica" oraz 
terenu na działce o nr ewid. 1829/3 

  

48. IX/48/15 26 marca 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego   

49. IX/49/15 26 marca 2015 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

50. IX/50/15 26 marca 2015 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

51. IX/51/15 26 marca 2015 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8813
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8814
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8814
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2015-r..html?pid=8815
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8851
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8852
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8852
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8853
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8853
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8853
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8854
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8854
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8854
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8855
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8855
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8856
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8857
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8857
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8857
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8858
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.03.2015-r..html?pid=8858
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52. IX/52/15 26 marca 2015 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

53. IX/53/15 26 marca 2015 r. 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina 

28 kwietnia 2015 r.  

54. IX/54/15 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Borkowicach 27 kwietnia 2015 r.  

55. IX/55/15 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie 27 kwietnia 2015 r.  

56. IX/56/15 26 marca 2015 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2015-2017 

  

57. IX/57/15 26 marca 2015 r. 

dotycząca rachunku dochodów jednostek budżetowych, źródeł tych 
dochodów i ich przeznaczenia oraz sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w 
tym planie oraz ich zatwierdzania 

  

58. IX/58/15 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie   

59. IX/59/15 26 marca 2015 r. w sprawie skargi z dnia 9 marca 2015 r.   

60. IX/60/15 26 marca 2015 r. 
w sprawie rozpatrzenia wniosku o zrewidowanie skargi z dnia 26 
października 2014 r. 

  

61. IX/61/15 26 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 stycznia 2015 r.   

62. IX/62/15 26 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 stycznia 2015 r.   

63. X/63/15 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

64. X/64/15 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

65. X/65/15 29 kwietnia 2015 r. 
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na 
pomniku przyrody 

  

66. X/66/15 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody 18 maja 2015 r.  

67. X/67/15 29 kwietnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2015 - 2019 

  

68. X/68/15 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 18 maja 2015 r.  

69. X/69/15 29 kwietnia 2015 r. 
dotycząca kontynuacji członkostwa Gminy Mosina w Stowarzyszeniu 
Lider Zielonej Wielkopolski 

  

70. X/70/15 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Mieczewie 18 maja 2015 r.  

71. X/71/15 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rogalinie 18 maja 2015 r.  

72. X/72/15 29 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 marca 2015 r.   
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73. X/73/15 29 kwietnia 2015 r. 
w sprawie rozpatrzenia wniosku o zrewidowanie skargi z dnia 26 
października 2014 r. 

  

74. XI/74/15 14 maja 2015 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

  

75. XI/75/15 14 maja 2015 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

  

76. XI/76/15 14 maja 2015 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

  

77. XI/77/15 14 maja 2015 r. 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i 
wykupu 

  

78. XI/78/15 14 maja 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2015 - 2019 

  

79. XI/79/15 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 29 czerwca 2015 r.  

80. XI/80/15 14 maja 2015 r. 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

  

81. XI/81/15 14 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 marca 2015 r.   

82. XI/82/15 14 maja 2015 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych   

83. XIII/83/15 28 maja 2015 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2014 rok 

  

84. XIII/84/15 28 maja 2015 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2014 rok 

  

85. XIII/85/15 28 maja 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 

  

86. XIII/86/15 28 maja 2015 r. 
w sprawie rozpatrzenia wniosku o zrewidowanie skargi z dnia 26 
października 2014 r. 

  

87. XV/87/15 25 czerwca 2015 r. 

dotycząca projektu pn.: "Wzmocnienie współpracy członków 
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej 
wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych" 

  

88. XV/88/15 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

  

89. XV/89/15 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2015 - 2019 
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90. XV/90/15 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 2 lipca 2015 r.  

91. XV/91/15 25 czerwca 2015 r. 

dotycząca tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mosina 

2 lipca 2015 r.  

92. XV/92/15 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych 
kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, do Sądu 
Rejonowego w Śremie i do Sądu Rejonowego w Środzie 
Wielkopolskiej 

  

93. XV/93/15 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze 
Gminy Mosina w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 
6 września 2015 r. 

2 lipca 2015 r.  

94. XV/94/15 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dymaczewie Nowym 2 lipca 2015 r.  

95. XV/95/15 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie rozpatrzenia wniosku o zrewidowanie skargi z dnia 26 
października 2014 r. 

  

96. XVI/96/15 6 sierpnia 2015 r. 
w sprawie nadania nazwy "Gajowa" i "Jodłowa" drogom 
wewnętrznym w Daszewicach 

1 września 2015 r.  

97. XVI/97/15 6 sierpnia 2015 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przystąpieniu do 
grupy zakupowej energii elektrycznej 

  

98. XVI/98/15 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania wniosku Burmistrzowi Gminy Mosina   

99. XVI/99/15 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania wniosku Burmistrzowi Gminy Mosina   

100. XVI/100/15 6 sierpnia 2015 r. 
w sprawie skargi z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 
r.) 

  

101. XVI/101/15 6 sierpnia 2015 r. w sprawie skargi z dnia 10 lipca 2015 r.   

102. XVII/102/15 25 sierpnia 2015 r. 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 

  

103. XVII/103/15 25 sierpnia 2015 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Mosina na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 

1 września 2015 r.  

104. XVII/104/15 25 sierpnia 2015 r. 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze 
gminy Mosina w wyborach do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 
25 października 2015 r. 

1 września 2015 r.  
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105. XVII/105/15 25 sierpnia 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 
8 lipca 2015 r.) 

 Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym KN-
I.4131.1.320.2015.8 
z 24.09.2015 r. 
orzekł nieważność 
uchwały 

106. XVII/106/15 25 sierpnia 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lipca 2015 r.  Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym KN-
I.4131.1.321.2015.8 
z 24.09.2015 r. 
orzekł nieważność 
uchwały 

107. XVII/107/15 25 sierpnia 2015 r. 
w sprawie rozpatrzenia wniosku o zrewidowanie skargi z dnia 9 marca 
2015 r. 

  

108. XVII/108/15 25 sierpnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2015-2019 

  

109. XVII/109/15 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 1 września 2015 r.  

110. XVIII/110/15 24 września 2015 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina 
na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 

  

111. XVIII/111/15 24 września 2015 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 
marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Mosina 

6 października 2015 r.  

112. XVIII/112/15 24 września 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
osłonowego wspierania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na 
lata 2014-2020 

  

113. XVIII/113/15 24 września 2015 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 
lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów 
Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Mosina 

  

114. XVIII/114/15 24 września 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2015 - 2019 
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115. XVIII/115/15 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 6 października 2015 r.  

116. XVIII/116/15 24 września 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

6 października 2015 r.  

117. XVIII/117/15 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego   

118. XVIII/118/15 24 września 2015 r. 

dotycząca przekazania do WSA w Poznaniu skargi na uchwałę 
dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i mieszkaniowej z 
usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie 

  

119. XVIII/119/15 24 września 2015 r. 
w sprawie rozpatrzenia wniosku z 10 sierpnia 2015 r. o zrewidowanie 
skargi z dnia 10 grudnia 2014 r. oraz 14 innych skarg z lat 2014-2015 

  

120. XVIII/120/15 24 września 2015 r. w sprawie skargi z dnia 17 lutego 2014 r.   

121. XVIII/121/15 24 września 2015 r. w sprawie skargi z dnia 9 września 2015 r.   

122. XVIII/122/15 24 września 2015 r. 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-
produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy 
Śremskiej w Mosinie 

  

123. XIX/123/15 19 października 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 
posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2016-2020 

  

124. XX/124/15 29 października 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji "Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Mosina" 

  

125. XX/125/15 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu   

126. XX/126/15 29 października 2015 r. 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu do 
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 

  

127. XX/127/15 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Śremie   

128. XX/128/15 29 października 2015 r. 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie 
Wielkopolskiej 

  

129. XX/129/15 29 października 2015 r. 
w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 
przy drodze powiatowej nr 2465P w Nowinkach 

  

130. XX/130/15 29 października 2015 r. 
w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 
przy drodze powiatowej nr 2464P w Świątnikach 
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-24.09.2015-r..html?pid=9465
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131. XX/131/15 29 października 2015 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mosina 

18 listopada 2015 r.  

132. XX/132/15 29 października 2015 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Żabinko oraz 
terenów części wsi Sowiniec i Sowinki 

  

133. XX/133/15 29 października 2015 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina 
oraz części wsi Sowiniec 

  

134. XX/134/15 29 października 2015 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko 
oraz części terenów miasta Mosina 

  

135. XX/135/15 29 października 2015 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla południowych terenów wsi 
Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice 

  

136. XX/136/15 29 października 2015 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz 
części wsi Drużyna 

  

137. XX/137/15 29 października 2015 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno 

  

138. XX/138/15 29 października 2015 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 
8 lipca 2015 r.) 

  

139. XX/139/15 29 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lipca 2015 r.   

140. XX/140/15 29 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 2014 r.   

141. XX/141/15 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skargi z dnia 9 września 2015 r.   

142. XX/142/15 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 18 listopada 2015 r.  

143. XX/143/15 29 października 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2015 - 2019 

  

144. XXI/144/15 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 17 listopada 2015 r.  

145. XXI/145/15 5 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 17 listopada 2015 r. RIO uchwałą nr 
24/1410/2015 z 
2.12.2015 
stwierdziło 
nieważność par. 1 
pkt 3 lit. C tiret 4 i 
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tiret 5; par 12 pkt 6 
lit.1 tiret 4 uchwały 

146. XXI/146/15 5 listopada 2015 r. 

w sprawie zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości 
stawek opłaty targowej 

17 listopada 2015 r. Kolegium RIO w 
Poznaniu uchwałą 
nr 24/1411/2015 z 
2.12.2015 r. 
stwierdzono 
nieważność 
uchwały 

147. XXI/147/15 5 listopada 2015 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku 
rolnego na rok 2016 

17 listopada 2015 r.  

148. XXI/148/15 5 listopada 2015 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od 
nieruchomości, rolnego i leśnego 

9 grudnia 2015 r.  

149. XXI/149/15 5 listopada 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2015 - 2020 

  

150. XXI/150/15 5 listopada 2015 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 
grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa 
handlowego, działającej pod firmą Zakład Usług Komunalnych Sp. z 
o.o. w Mosinie 

  

151. XXII/151/15 26 listopada 2015 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 
31 grudnia 2016 r. 

  

152. XXII/152/15 26 listopada 2015 r. 
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2016 r. 

  

153. XXII/153/15 26 listopada 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 

  

154. XXII/154/15 26 listopada 2015 r. 
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2016 

  

155. XXII/155/15 26 listopada 2015 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań 

  

156. XXII/156/15 26 listopada 2015 r. 

dotycząca dotacji dla różnego rodzaju przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych szkół o 
uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy 
Mosina 

9 grudnia 2015 r. 

Kolegium RIO 
uchwałą nr 
26/1536/2015 r. 
stwierdziło 
nieważność części 
postanowień par. 2, 
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par. 4 pkt 2, par. 5 
ust. 2 i par. 8 ust. 3 
niniejszej uchwały 

157. XXII/157/15 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 9 grudnia 2015 r.  

158. XXII/158/15 26 listopada 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2015 - 2020 

  

159. XXII/159/15 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy SZYSZKOWA drodze w Daszewicach 9 grudnia 2015 r.  

160. XXII/160/15 26 listopada 2015 r. 
w sprawie nadania nazwy STOKROTKOWA drodze w Dymaczewie 
Starym 

9 grudnia 2015 r.  

161. XXII/161/15 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy AZALIOWA drodze w Krosinku 9 grudnia 2015 r.  

162. XXII/162/15 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy JESIENNA drodze w Sasinowie 9 grudnia 2015 r.  

163. XXII/163/15 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy PODRÓŻNIKÓW drodze w Sasinowie 9 grudnia 2015 r.  

164. XXII/164/15 26 listopada 2015 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 
marca 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z 
zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

165. XXII/165/15 26 listopada 2015 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXI/144/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 
listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

9 grudnia 2015 r.  

166. XXII/166/15 26 listopada 2015 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/15 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla 
celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 

9 grudnia 2015 r.  

167. XXII/167/15 26 listopada 2015 r. w sprawie skargi z dnia 21 października 2015 r.   

168. XXII/168/15 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 września 2015 r.   

169. XXII/169/15 26 listopada 2015 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 17 listopada 2015 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu 

  

170. XXII/170/15 26 listopada 2015 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 12 listopada 2015 r. Burmistrzowi 
Gminy Mosina 

  

171. XXII/171/15 26 listopada 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok   

172. XXIII/172/15 9 grudnia 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, 
poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 

11 grudnia 2015 r.  

173. XXIII/173/15 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 11 grudnia 2015 r.  

174. XXIV/174/15 17 grudnia 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Medalu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej 
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175. XXIV/175/15 17 grudnia 2015 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr LII/427/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 
stycznia 2002 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego 
transportu zbiorowego 

  

176. XXIV/176/15 17 grudnia 2015 r. w sprawie skargi z dnia 17 listopada 2015 r.   

177. XXIV/177/15 17 grudnia 2015 r. w sprawie skargi z dnia 4 grudnia 2015 r.   

178. XXIV/178/15 17 grudnia 2015 r. w sprawie skargi z dnia 8 grudnia 2015 r.   

179. XXIV/179/15 17 grudnia 2015 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 8 grudnia 2015 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu 

  

180. XXV/180/15 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 20 stycznia 2016 r.  

181. XXV/181/15 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2015 - 2020 

 Kolegium RIO w 
Poznaniu uchwałą z 
dnia 10.02.2016 r. 
stwierdziło, że 
niniejsza uchwała 
została podjęta z 
naruszeniem 
przepisów w treści 
uzasadnienia – 
naruszenie prawa 
ma charakter 
nieistotny. 

182. XXV/182/15 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich dokonania 

  

183. XXV/183/15 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2016 - 2020 

  

184. XXV/184/15 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 20 stycznia 2016 r.  

185. XXV/185/15 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina"   

186. XXV/186/15 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 

  

187. XXV/187/15 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 października 2015 r.   

2016 

188. XXVI/188/16 27 stycznia 2016 r. 
zmieniająca uchwałę dotyczącą dotacji dla różnego rodzaju 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz dla 

8 lutego 2016 r.  
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niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 
prowadzonych na terenie gminy Mosina 

189. XXVI/189/16 
27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której 
organem prowadzącym jest Gmina Mosina 

8 lutego 2016 r.  

190. XXVI/190/16 
27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Mosina 

8 lutego 2016 r.  

191. XXVI/191/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie   

192. XXVI/192/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Burmistrza Gminy Mosina   

193. XXVI/193/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 listopada 2015 r.   

194. XXVI/194/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 grudnia 2015 r.   

195. XXVI/195/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 grudnia 2015 r.   

196. XXVI/196/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie skargi z dnia 21 grudnia 2015 r.   

197. XXVI/197/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie skargi z dnia 13 stycznia 2016 r.   

198. XXVI/198/16 27 stycznia 2016 r. w sprawie skargi z dnia 13 stycznia 2016 r.   

199. XXVI/199/16 27 stycznia 2016 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 13 stycznia 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu 

  

200. XXVII/200/16 25 lutego 2016 r. 

dotycząca sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkół 
podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, publicznych gimnazjów 
oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Mosina 

9 marca 2016 r. 

 

201. XXVII/201/16 25 lutego 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do 
realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 

  

202. XXVII/202/16 25 lutego 2016 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina 

  

203. XXVII/203/16 25 lutego 2016 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna 

  

204. XXVII/204/16 25 lutego 2016 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna 

  

205. XXVII/205/16 25 lutego 2016 r. dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 21 grudnia 2015 r.   

206. XXVII/206/16 25 lutego 2016 r. dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 13 stycznia 2016 r.   
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207. XXVII/207/16 25 lutego 2016 r. dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 13 stycznia 2016 r.   

208. XXVII/208/16 25 lutego 2016 r. dotycząca skargi z dnia 28 stycznia 2016 r.   

209. XXVII/209/16 25 lutego 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 8 lutego 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu 

  

210. XXVIII/210/16 30 marca 2016 r. 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina 

11 kwietnia 2016 r.  

211. XXVIII/211/16 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie   

212. XXVIII/212/16 30 marca 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016" 

  

213. XXVIII/213/16 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 11 kwietnia 2016 r.  

214. XXVIII/214/16 30 marca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2016 - 2020 

  

215. XXVIII/215/16 30 marca 2016 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2465P na odcinku ul. 
Leszczyńskiej w m. Mosina 

  

216. XXVIII/216/16 30 marca 2016 r. dotycząca skargi z dnia 27 stycznia 2016 r.   

217. XXVIII/217/16 30 marca 2016 r. dotycząca skargi z dnia 19 lutego 2016 r.   

218. XXVIII/218/16 30 marca 2016 r. dotycząca skargi z dnia 1 marca 2016 r.   

219. XXVIII/219/16 30 marca 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 2 marca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu 

  

220. XXVIII/220/16 30 marca 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 2 marca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu 

  

221. XXVIII/221/16 30 marca 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 7 marca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu 

  

222. XXVIII/222/16 30 marca 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 7 marca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu 

  

223. XXIX/223/16 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 20 kwietnia 2016 r.  

224. XXX/224/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

225. XXX/225/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

226. XXX/226/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

227. XXX/227/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   
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228. 
XXX/228/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy "SZMARAGDOWA" drodze w Dymaczewie 

Nowym 
19 maja 2016 r.  

229. 
XXX/229/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy "DERENIOWA" drodze w Dymaczewie 

Starym 
19 maja 2016 r.  

230. 
XXX/230/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy "OGNIKOWA" drodze w Dymaczewie 

Starym 
19 maja 2016 r.  

231. XXX/231/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy "JODŁOWA" drodze w Rogalinie 19 maja 2016 r.  

232. XXX/232/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy "WIERZBOWA" drodze w Sasinowie 24 maja 2016 r.  

233. 
XXX/233/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P na odcinku ul. 
Długiej w m. Radzewice 

  

234. 
XXX/234/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na 

pomniku przyrody 
  

235. 
XXX/235/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na 

pomniku przyrody 
  

236. 
XXX/236/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na 

pomniku przyrody 
  

237. 
XXX/237/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana 
w Mosinie 

8 czerwca 2016 r.  

238. XXX/238/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca skargi z dnia 2 marca 2016 r.   

239. XXX/239/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca skargi z dnia 31 marca 2016 r.   

240. XXX/240/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 13 marca 2016 r.   

241. XXX/241/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 13 marca 2016 r.   

242. XXX/242/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 14 marca 2016 r.   

243. XXX/243/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 14 marca 2016 r.   

244. XXX/244/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 16 marca 2016 r.   

245. XXX/245/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 16 marca 2016 r.   

246. 
XXX/246/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu: 

31 marca 2016 r.) 
  

247. 
XXX/247/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu: 

31 marca 2016 r.) 
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248. 
XXX/248/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu: 

31 marca 2016 r.) 
  

249. 
XXX/249/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu: 

31 marca 2016 r.) 
  

250. 
XXX/250/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu: 

31 marca 2016 r.) 
  

251. XXX/251/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2016 r.   

252. XXX/252/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2016 r.   

253. XXX/253/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2016 r.   

254. XXX/254/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2016 r.   

255. XXX/255/16 28 kwietnia 2016 r. dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2016 r.   

256. XXXI/256/16 17 maja 2016 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Mosina na temat części budżetu Gminy Mosina na 2017 rok, 
przeznaczonej do zrealizowania w formie Budżetu Obywatelskiego 

25 maja 2016 r. 

Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym KN - 
I.4131.1.209.2016.5 
z 21 czerwca 2016 r. 
orzekł nieważność 
niniejszej uchwały 

257. XXXIII/257/16 30 maja 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2015 rok 

  

258. XXXIII/258/16 30 maja 2016 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2015 rok 

  

259. XXXIII/259/16 30 maja 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Mosina” 

  

260. XXXIII/260/16 30 maja 2016 r. 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 

  

261. XXXIII/261/16 30 maja 2016 r. dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 stycznia 2016 r.   

262. XXXIII/262/16 30 maja 2016 r. dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 stycznia 2016 r.   

263. XXXIII/263/16 30 maja 2016 r. dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2016 r.   

264. XXXIII/264/16 30 maja 2016 r. dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 1 marca 2016 r.   

265. XXXIII/265/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 18 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.21.2016) 

  

266. XXXIII/266/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 20 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.22.2016 i BR.1511.7.2016) 
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267. XXXIII/267/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 22 kwietnia 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.23.2016) 

  

268. XXXIII/268/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 11 maja 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.24.2016) 

  

269. XXXIII/269/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 11 maja 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.25.2016 i BR.1511.8.2016) 

  

270. XXXIII/270/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 20 kwietnia 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.7.2016 i 
BR.1510.22.2016) 

  

271. XXXIII/271/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 11 maja 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.8.2016 i 
BR.1510.25.2016) 

  

272. XXXIII/272/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.0004.49.2016) 

  

273. XXXIII/273/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.0004.50.2016) 

  

274. XXXIII/274/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.0004.51.2016) 

  

275. XXXIII/275/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.0004.52.2016) 

  

276. XXXIII/276/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.0004.53.2016) 

  

277. XXXIII/277/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.0004.54.2016) 

  

278. XXXIII/278/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.0004.55.2016) 

  

279. XXXIII/279/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.0004.56.2016) 

  

280. XXXIII/280/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.0004.57.2016) 

  

281. XXXIII/281/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 21 kwietnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.0004.58.2016) 
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282. XXXIII/282/16 30 maja 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 11 maja 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.0004.59.2016) 

  

283. XXXIII/283/16 30 maja 2016 r. dotycząca przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z 2 marca 2016 r.   

284. XXXIII/284/16 30 maja 2016 r. dotycząca przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z 31 marca 2016 r.   

285. XXXV/285/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Mosina. 

5 lipca 2016 r.  

286. XXXV/286/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie wystąpienia Gminy Mosina ze Związku Międzygminnego 
"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z siedzibą w 
Czempiniu. 

  

287. XXXV/287/16 29 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.   

288. XXXV/288/16 29 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.   

289. XXXV/289/16 29 czerwca 2016 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/175/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
17 grudnia 2015 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego 
transportu zbiorowego. 

  

290. XXXV/290/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i 
wykupu. 

  

291. XXXV/291/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

  

292. XXXV/292/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

  

293. XXXV/293/16 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.   

294. XXXV/294/16 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. 7 czerwca 2016 r.  

295. XXXV/295/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2016-2022. 

  

296. XXXV/296/16 29 czerwca 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej. 

  

297. XXXV/297/16 29 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy "ŁUBINOWA" drodze w Borkowicach. 14 lipca 2016 r.  

298. XXXV/298/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, M. 
Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie. 

17 sierpnia 2016 r.  

299. XXXV/299/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę na okres od dnia 18 sierpnia 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2017 
r. 
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300. XXXV/300/16 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 marca 2016 r.   

301. XXXV/301/16 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 marca 2016 r.   

302. XXXV/302/16 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 kwietnia 2016 r.   

303. XXXV/303/16 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 kwietnia 2016 r.   

304. XXXV/304/16 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia 2016 r.   

305. XXXV/305/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 maja 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.24.2016) 

  

306. XXXV/306/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 maja 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.25.2016 i BR.1511.8.2016) 

  

307. XXXV/307/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie skargi z dnia 16 maja 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.26.2016) 

  

308. XXXV/308/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie skargi z dnia 16 maja 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.27.2016 i BR.1511.9.2016) 

  

309. XXXV/309/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie skargi z dnia 23 maja 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.28.2016 i BR.1511.10.2016) 

  

310. XXXV/310/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie skargi z dnia 7 czerwca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.29.2016 i BR.1511.13.2016) 

  

311. XXXV/311/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie skargi z dnia 14 czerwca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.30.2016 i BR.1511.14.2016) 

  

312. XXXV/312/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 16 maja 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.9.2016 i 
BR.1510.27.2016) 

  

313. XXXV/313/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 23 maja 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.10.2016 i 
BR.1510.28.2016) 

  

314. XXXV/314/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 30 maja 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.11.2016) 

  

315. XXXV/315/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 30 maja 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.12.2016) 

  

316. XXXV/316/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 7 czerwca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.13.2016 i 
BR.1510.29.2016) 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10576
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10579
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10580
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10581
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10581
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10582
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10582
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10583
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10583
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10584
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10584
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10585
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10585
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10586
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10586
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10587
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10587
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10588
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10588
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10588
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10589
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10589
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10589
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10590
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10590
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10591
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10591
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10592
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10592
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10592


317. XXXV/317/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 14 czerwca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.14.2016 i 
BR.1510.30.2016) 

  

318. XXXV/318/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 14 czerwca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.15.2016) 

  

319. XXXV/319/16 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 14 czerwca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.16.2016) 

  

320. XXXVI/320/16 28 lipca 2016 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2016-2022 

  

321. XXXVI/321/16 28 lipca 2016 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LV/377/10 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 28 stycznia 2010 r. 

  

322. XXXVI/322/16 28 lipca 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 maja 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.26.2016) 

  

323. XXXVI/323/16 28 lipca 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 maja 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.27.2016 i BR.1511.9.2016) 

  

324. XXXVI/324/16 28 lipca 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 23 maja 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.28.2016 i BR.1511.10.2016) 

  

325. XXXVI/325/16 28 lipca 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 
czerwca 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.29.2016 i 
BR.1511.13.2016) 

  

326. XXXVI/326/16 28 lipca 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 14 czerwca 2016 r. (data wpływu 
15 czerwca 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.30.2016 i 
BR.1511.14.2016) 

  

327. XXXVII/327/16 29 września 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 
posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2017-20121 

  

328. XXXVII/328/16 29 września 2016 r. 
w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego, 
działającej pod firmą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Mosinie" 

  

329. XXXVII/329/16 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 12 października 2016 r.  

330. XXXVII/330/16 29 września 2016 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2016-2022 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10593
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10593
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10593
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10594
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10594
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10595
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10595
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10753
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10753
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10756
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10756
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10757
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10757
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10758
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10758
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10758
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10759
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10759
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/XXXVI-sesja-Rady-Miejskiej-w-Mosinie-28.07.2016-r..html?pid=10759
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10929
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10929
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10929
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10931
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10931
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10931
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10932
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10933
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10933


331. XXXVII/331/16 29 września 2016 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów części wsi Mieczewo 

8 listopada 2016 r.  

332. XXXVII/332/16 29 września 2016 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości 
Borkowice 

  

333. XXXVII/333/16 29 września 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Mosina" 

  

334. XXXVII/334/16 29 września 2016 r. 
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Mosina na lata 2016-2026" 

  

335. XXXVII/335/16 29 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy "ANANASOWA" drodze w Czapurach 12 października 2016 r.  

336. XXXVII/336/16 29 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy "BRZOSKWINIOWA" drodze w Czapurach 12 października 2016 r.  

337. XXXVII/337/16 29 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy "KOKOSOWA" drodze w Czapurach 12 października 2016 r.  

338. XXXVII/338/16 29 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy "LIPOWA" drodze w Czapurach 12 października 2016 r.  

339. XXXVII/339/16 29 września 2016 r. 
w sprawie nadania nazwy "PRZY PARKU" drodze w Dymaczewie 
Starym 

12 października 2016 r.  

340. XXXVII/340/16 29 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy "KLONOWA" drodze w Nowinkach 12 października 2016 r.  

341. XXXVII/341/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.31.2016, data wpływu: 1.07.2016 r.) 

  

342. XXXVII/342/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.32.2016) 

  

343. XXXVII/343/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.33.2016) 

  

344. XXXVII/344/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.34.2016) 

  

345. XXXVII/345/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 4 lipca 2016 r. (data wpływu: 5 lipca 2016 r., 
numer porządkowy: BR.1510.35.2016) 

  

346. XXXVII/346/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.36.2016) 

  

347. XXXVII/347/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.37.2016) 

  

348. XXXVII/348/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.38.2016) 
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349. XXXVII/349/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 12 lipca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.39.2016) 

  

350. XXXVII/350/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 29 lipca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.40.2016) 

  

351. XXXVII/351/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 29 lipca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.41.2016) 

  

352. XXXVII/352/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 29 lipca 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.42.2016) 

  

353. XXXVII/353/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 11 sierpnia 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.43.2016) 

  

354. XXXVII/354/16 29 września 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 14 września 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.44.2016) 

  

355. XXXVII/355/16 29 września 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 16 czerwca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.17.2016) 

  

356. XXXVII/356/16 29 września 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (data wpływu: 1 lipca 2016 r., numer porządkowy: 
BR.1511.18.2016) 

  

357. XXXVII/357/16 29 września 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (data wpływu: 1 lipca 2016 r., numer porządkowy: 
BR.1511.19.2016) 

  

358. XXXVII/358/16 29 września 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (data wpływu: 1 lipca 2016 r., numer porządkowy: 
BR.1511.20.2016) 

  

359. XXXVII/359/16 29 września 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (data wpływu: 1 lipca 2016 r., numer porządkowy: 
BR.1511.21.2016) 

  

360. XXXVII/360/16 29 września 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (data wpływu: 1 lipca 2016 r., numer porządkowy: 
BR.1511.22.2016) 

  

361. XXXVII/361/16 29 września 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 11 sierpnia 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.23.2016) 

  

362. XXXVIII/362/16 27 października 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Mosina 

8 listopada 2016 r. Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
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nadzorczym KN-
I.4131.1.457.2016.5  
z dnia 30.11.2016 
orzekł nieważność 
par.14 ust.3 
załącznika do 
uchwały 

363. XXXVIII/363/16 27 października 2016 r. 
dotycząca sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną opłatę 

8 listopada 2016 r.  

364. XXXVIII/364/16 27 października 2016 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

8 listopada 2016 r.  

365. XXXVIII/365/16 27 października 2016 r. 
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności 

8 listopada 2016 r.  

366. XXXVIII/366/16 27 października 2016 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji 

8 listopada 2016 r.  

367. XXXVIII/367/16 27 października 2016 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Kórnik 

  

368. XXXVIII/368/16 27 października 2016 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Mosina - Puszczykowo 

  

369. XXXVIII/369/16 27 października 2016 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Poznań 

  

370. XXXVIII/370/16 27 października 2016 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i 
Krosinko 

  

371. XXXVIII/371/16 27 października 2016 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla zachodnich i północnych 
terenów wsi Pecna 

  

372. XXXVIII/372/16 27 października 2016 r. 
w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców ul. Piaskowej, ul. 
Podleśnej i ul. Wiśniowej w Radzewicach z dnia 6 września 2016 r. 

  

373. XXXVIII/373/16 27 października 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.33.2016) 

  

374. XXXVIII/374/16 27 października 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.34.2016) 
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375. XXXVIII/375/16 27 października 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 4 lipca 2016 r. (data wpływu: 5 
lipca 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.35.2016) 

  

376. XXXVIII/376/16 27 października 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.36.2016) 

  

377. XXXVIII/377/16 27 października 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.37.2016) 

  

378. XXXVIII/378/16 27 października 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.38.2016) 

  

379. XXXVIII/379/16 27 października 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.39.2016) 

  

380. XXXVIII/380/16 27 października 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 29 lipca 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.40.2016) 

  

381. XXXVIII/381/16 27 października 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 29 lipca 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.41.2016) 

  

382. XXXVIII/382/16 27 października 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 29 lipca 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.42.2016) 

  

383. XXXVIII/383/16 27 października 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 11 sierpnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.43.2016) 

  

384. XXXVIII/384/16 27 października 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 14 września 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.44.2016) 

  

385. XXXVIII/385/16 27 października 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 30 września 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.45.2016) 

  

386. XXXVIII/386/16 27 października 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 6 października 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.47.2016) 

  

387. XXXVIII/387/16 27 października 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 30 września 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.24.2016) 

  

388. XXXIX/388/16 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. 28 listopada 2016 r.  

389. XXXIX/389/16 10 listopada 2016 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2016-2022. 

  

390. XXXIX/390/16 10 listopada 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, 
poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 

28 listopada 2016 r.  

391. XXXIX/391/16 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 28 listopada 2016 r.  
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392. XXXIX/392/16 10 listopada 2016 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku 
rolnego na rok 2017. 

28 listopada 2016 r.  

393. XXXIX/393/16 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 28 listopada 2016 r.  

394. XXXIX/394/16 10 listopada 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

28 listopada 2016 r.  

395. XL/395/16 29 listopada 2016 r. dotycząca procedur związanych z dotacjami dla przedszkoli 7 grudnia 2016 r. 

Kolegium RIO w 
Poznaniu uchwałą 
nr 25/1430/2016 
stwierdziło 
nieważność par.3 
ust. 1 i 2;par.4 pkt 4 
i wyrażenia 
zawartego w par. 5 
ust. 2 uchwały. 

396. XL/396/16 29 listopada 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2017 r. 

  

397. XL/397/16 29 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Mosińskiej Bibliotece Publicznej w Mosinie 7 grudnia 2016 r.  

398. XL/398/16 29 listopada 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 

  

399. XL/399/16 29 listopada 2016 r. 
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2017 

  

400. XL/400/16 29 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu targowiska miejskiego w Mosinie 7 grudnia 2016 r.  

401. XL/401/16 29 listopada 2016 r. 
w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku 
komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 431 w Mosinie 

7 grudnia 2016 r. 
 

402. XL/402/16 29 listopada 2016 r. 
w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku 
komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 431 w Krosinku 

7 grudnia 2016 r. 
 

403. XL/403/16 29 listopada 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 września 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.45.2016) 

  

404. XL/404/16 29 listopada 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 października 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.47.2016) 

  

405. XL/405/16 29 listopada 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 6, 18 i 27 października 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.48.2016) 
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406. XL/406/16 29 listopada 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 18 października 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.49.2016) 

  

407. XL/407/16 29 listopada 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 18 i 27 października 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.50.2016) 

  

408. XL/408/16 29 listopada 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 18 października 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.51.2016) 

  

409. XL/409/16 29 listopada 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 9 listopada 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.52.2016) 

  

410. XL/410/16 29 listopada 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 9 listopada 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.53.2016) 

  

411. XL/411/16 29 listopada 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 9 listopada 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.54.2016 i BR.1511.27.2016) 

  

412. XL/412/16 29 listopada 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 9 listopada 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.26.2016) 

  

413. XL/413/16 29 listopada 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 9 listopada 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.27.2016 i 
BR.1510.54.2016) 

  

414. XL/414/16 29 listopada 2016 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok   

415. XLI/415/16 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 16 stycznia 2017 r.  

416. XLI/416/16 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2016-2022 

  

417. XLI/417/16 20 grudnia 2016 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 
marca 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z 
zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

418. XLI/418/16 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy Mosina 

11 stycznia 2017 r. 
 

419. XLI/419/16 20 grudnia 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/210/16 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Mosina 

11 stycznia 2017 r. 

 

420. XLI/420/16 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” 
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421. XLI/421/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6, 18 i 27 października 2016 r. 
(numer porządkowy: BR.1510.48.2016) 

  

422. XLI/422/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 października 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.49.2016) 

  

423. XLI/423/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 i 27 października 2016 r. 
(numer porządkowy: BR.1510.50.2016) 

  

424. XLI/424/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 października 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.51.2016) 

  

425. XLI/425/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 9 listopada 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.52.2016) 

  

426. XLI/426/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 9 listopada 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.53.2016) 

  

427. XLI/427/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 9 listopada 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.54.2016 i BR.1511.27.2016) 

  

428. XLI/428/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 
r., numer porządkowy: BR.1510.55.2016) 

  

429. XLI/429/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 
r., numer porządkowy: BR.1510.56.2016) 

  

430. XLI/430/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 
r., numer porządkowy: BR.1510.57.2016) 

  

431. XLI/431/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 
r., numer porządkowy: BR.1510.58.2016) 

  

432. XLI/432/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 
r., numer porządkowy: BR.1510.59.2016) 

  

433. XLI/433/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 
r., numer porządkowy: BR.1510.60.2016) 

  

434. XLI/434/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 
r., numer porządkowy: BR.1510.61.2016) 

  

435. XLI/435/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 1 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.62.2016 i BR.1511.29.2016) 

  

436. XLI/436/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca skargi z dnia 1 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.63.2016) 
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437. XLI/437/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 16 listopada 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (data wpływu: 17.11.2016 r., numer porządkowy: 
BR.1511.28.2016) 

  

438. XLI/438/16 20 grudnia 2016 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 1 grudnia 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.29.2016 i 
BR.1510.62.2016) 

  

439. XLII/439/16 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich dokonania 

  

440. XLII/440/16 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2017-2022 

  

441. XLII/441/16 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 15 lutego 2017 r.  

442. XLII/442/16 29 grudnia 2016 r. 

dotycząca upoważnienia Burmistrza Gminy Mosina do złożenia 
wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia 
„Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój 
systemów zieleni miejskiej” 

  

443. XLII/443/16 29 grudnia 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/366/16 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i 
trybu składania deklaracji 

11 stycznia 2017 r. 

 

444. XLII/444/16 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na Uchwałę Nr XXXV/299/16 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 30 czerwca 2016 r. 

  

2017 

445. XLIII/445/17 26 stycznia 2017 r. 

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

6 lutego 2017 r. 

 

446. XLIII/446/17 26 stycznia 2017 r. 

dotycząca dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i 
fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie 
gminy Mosina 

6 lutego 2017 r. 
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11359
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11359


447. XLIII/447/17 26 stycznia 2017 r. 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina 

6 lutego 2017 r. 
 

448. XLIII/448/17 26 stycznia 2017 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Gminy Mosina 

14 lutego 2017 r. 
 

449. XLIII/449/17 26 stycznia 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie Mosińskiej Biblioteki 
Publicznej w Mosinie w nieruchomość 

  

450. XLIII/450/17 26 stycznia 2017 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P w miejscowości 
Mosina 

  

451. XLIII/451/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data 
wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.55.2016) 

  

452. XLIII/452/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data 
wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.56.2016) 

  

453. XLIII/453/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data 
wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.57.2016) 

  

454. XLIII/454/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data 
wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.58.2016) 

  

455. XLIII/455/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data 
wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.59.2016) 

  

456. XLIII/456/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data 
wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.60.2016) 

  

457. XLIII/457/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data 
wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.61.2016) 

  

458. XLIII/458/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 1 grudnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.62.2016 i BR.1511.29.2016) 

  

459. XLIII/459/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 1 grudnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.63.2016) 

  

460. XLIII/460/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.64.2016) 

  

461. XLIII/461/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.65.2016 i BR.1511.31.2016) 

  

462. XLIII/462/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.66.2016 i BR.1511.32.2016) 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11360
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11360
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11362
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11362
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11364
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11364
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11365
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11365
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11365
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11367
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11367
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11368
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11368
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11369
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11369
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11370
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11370
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11372
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11372
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11373
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11373
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11376
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11376
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11378
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11378
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11379
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11379
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11380
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11380


463. XLIII/463/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.67.2016) 

  

464. XLIII/464/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu: 16 grudnia 
2016 r., numer porządkowy: BR.1510.68.2016) 

  

465. XLIII/465/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu: 16 grudnia 
2016 r., numer porządkowy: BR.1510.69.2016) 

  

466. XLIII/466/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu: 20 grudnia 
2016 r., numer porządkowy: BR.1510.70.2016) 

  

467. XLIII/467/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 20 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.71.2016) 

  

468. XLIII/468/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 20 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.72.2016) 

  

469. XLIII/469/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. (data wpływu: 3 stycznia 
2017 r., numer porządkowy: BR.1510.73.2017) 

  

470. XLIII/470/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. (data wpływu: 3 stycznia 
2017 r., numer porządkowy: BR.1510.74.2017) 

  

471. XLIII/471/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. (data wpływu: 3 stycznia 
2017 r., numer porządkowy: BR.1510.75.2017) 

  

472. XLIII/472/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.30.2016) 

  

473. XLIII/473/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.31.2016 i 
BR.1510.65.2016) 

  

474. XLIII/474/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.32.2016 i 
BR.1510.66.2016) 

  

475. XLIII/475/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (data wpływu: 3 stycznia 2017 r., numer 
porządkowy: BR.1511.1.2017) 

  

476. XLIII/476/17 26 stycznia 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (data wpływu: 3 stycznia 2017 r., numer 
porządkowy: BR.1511.2.2017) 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11381
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11381
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11382
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11382
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11383
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11383
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11384
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11384
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11385
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11385
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11386
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11386
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11387
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11387
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11388
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11388
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11390
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11390
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11391
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11391
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11392
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11392
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11392
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11393
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11393
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11393
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11394
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11394
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11394
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11395
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11395
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11395


477. XLIV/477/17 8 lutego 2017 r. 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

  

478. XLIV/478/17 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina 14 lutego 2017 r.  

479. XLV/479/17 27 lutego 2017 r. 
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krośnie, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krośnie 

  

480. XLV/480/17 27 lutego 2017 r. 

dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej 
w Mosinie, terenu parku gminnego "Strzelnica" oraz terenu usług na 
działce o nr ewid. 1829/3 

19 kwietnia 2017 r. 

 

481. XLV/481/17 27 lutego 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy "KACZEŃCOWA" drodze położonej w 
Borkowicach 

7 marca 2017 r. 
 

482. XLV/482/17 27 lutego 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy "LAWENDOWA" drodze położonej w 
Borkowicach 

7 marca 2017 r. 
 

483. XLV/483/17 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy "KASZTANOWA" drodze w Czapurach 7 marca 2017 r.  

484. XLV/484/17 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy "POLNA" drodze w Czapurach 7 marca 2017 r.  

485. XLV/485/17 27 lutego 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy "OKRĘŻNA" drodze położonej w 
miejscowości Drużyna 

7 marca 2017 r. 
 

486. XLV/486/17 27 lutego 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy "ZBOŻOWA" drodze położonej w 
Nowinkach 

7 marca 2017 r. 
 

487. XLV/487/17 27 lutego 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy "SIELSKA" drodze położonej w miejscowości 
Pecna 

7 marca 2017 r. 
 

488. XLV/488/17 27 lutego 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy "ZACISZE" drodze położonej w miejscowości 
Pecna 

7 marca 2017 r. 
 

489. XLV/489/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.64.2016) 

  

490. XLV/490/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.65.2016 i BR.1511.31.2016) 

  

491. XLV/491/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.66.2016 i BR.1511.32.2016) 

  

492. XLV/492/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. (data wpływu: 3 
stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.73.2017) 

  

493. XLV/493/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. (data wpływu: 3 
stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.74.2017) 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-8.02.2017-r..html?pid=11421
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-8.02.2017-r..html?pid=11421
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-8.02.2017-r..html?pid=11422
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11508
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11508
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11509
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11509
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11509
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11509
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11510
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11510
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11511
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11511
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11512
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11513
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11514
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11514
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11515
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11515
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11516
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11516
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11517
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11517
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11518
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11518
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11519
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11519
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11520
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11520
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11521
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11521
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11522
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11522


494. XLV/494/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. (data wpływu: 3 
stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.75.2017) 

  

495. XLV/495/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 10 grudnia 2016 r. (data wpływu: 23 stycznia 
2017 r., numer porządkowy: BR.1510.76.2017) 

  

496. XLV/496/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 26 stycznia 2017 r. (data wpływu: 27 stycznia 
2017 r., numer porządkowy: BR.1510.77.2017) 

  

497. XLV/497/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 26 stycznia 2017 r. (data wpływu: 27 stycznia 
2017 r., numer porządkowy: BR.1510.78.2017) 

  

498. XLV/498/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 27 stycznia 2017 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.79.2017) 

  

499. XLV/499/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.80.2017 i BR.1511.5.2017) 

  

500. XLV/500/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.81.2017) 

  

501. XLV/501/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.82.2017 i BR.1511.7.2017) 

  

502. XLV/502/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.83.2017 i BR.1511.8.2017) 

  

503. XLV/503/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer porządkowy: 
BR.1510.84.2017 i BR.1511.9.2017) 

  

504. XLV/504/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przedłużenia terminu zbadania zasadności skargi z dnia 12 
grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.67.2016) 

  

505. XLV/505/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przedłużenia terminu zbadania zasadności skargi z dnia 15 
grudnia 2016 r. (data wpływu: 16 grudnia 2016 r., numer porządkowy: 
BR.1510.68.2016) 

  

506. XLV/506/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przedłużenia terminu zbadania zasadności skargi z dnia 15 
grudnia 2016 r. (data wpływu: 16 grudnia 2016 r., numer porządkowy: 
BR.1510.69.2016) 

  

507. XLV/507/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przedłużenia terminu zbadania zasadności skargi z dnia 19 
grudnia 2016 r. (data wpływu: 20 grudnia 2016 r., numer porządkowy: 
BR.1510.70.2016) 

  

508. XLV/508/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przedłużenia terminu zbadania zasadności skargi z dnia 20 
grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.71.2016) 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11523
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11523
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11524
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11524
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11525
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11525
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11526
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11526
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11527
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11527
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11528
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11528
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11529
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11529
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11530
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11530
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11531
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11531
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11532
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11532
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11533
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11533
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11534
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11534
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11534
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11535
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11535
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11535
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11536
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11536
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11536
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11537
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11537


509. XLV/509/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przedłużenia terminu zbadania zasadności skargi z dnia 20 
grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.72.2016) 

  

510. XLV/510/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 19 stycznia 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.3.2017) 

  

511. XLV/511/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 26 stycznia 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (data wpływu: 27 stycznia 2017 r., numer 
porządkowy: BR.1511.4.2017) 

  

512. XLV/512/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 6 lutego 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.5.2017 i 
BR.1510.80.2017) 

  

513. XLV/513/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 6 lutego 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.6.2017) 

  

514. XLV/514/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 6 lutego 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.7.2017 i 
BR.1510.82.2017) 

  

515. XLV/515/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 6 lutego 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.8.2017 i 
BR.1510.83.2017) 

  

516. XLV/516/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 6 lutego 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.9.2017 i 
BR.1510.84.2017) 

  

517. XLV/517/17 27 lutego 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. (data wpływu: 3 
stycznia 2017 r.) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

518. XLV/518/17 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie   

519. XLV/519/17 27 lutego 2017 r. 
w sprawie zmian w składzie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w 
Mosinie 

  

520. XLVI/520/17 2 marca 2017 r. 
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji 

  

521. XLVI/521/17 2 marca 2017 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027" 

  

522. XLVI/522/17 2 marca 2017 r. 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2017-2022 

  

523. XLVII/523/17 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 26 kwietnia 2017 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11538
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11538
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11539
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11539
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11540
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11540
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11540
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11542
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11542
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11542
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11543
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11543
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11544
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11544
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11544
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11545
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11545
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11545
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11546
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11546
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11546
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11547
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11547
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11548
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11549
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2017-r..html?pid=11549
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-2.03.2017-r..html?pid=11551
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-2.03.2017-r..html?pid=11551
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-2.03.2017-r..html?pid=11552
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-2.03.2017-r..html?pid=11552
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-2.03.2017-r..html?pid=11553
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-2.03.2017-r..html?pid=11553
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11615


524. XLVII/524/17 29 marca 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2017-2022 

  

525. XLVII/525/17 29 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego 

5 kwietnia 2017 r. 
 

526. XLVII/526/17 29 marca 2017 r. 

dotycząca kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach Gminy Mosiny na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za nie i 
dokumentów do ich potwierdzenia 

5 kwietnia 2017 r. 

 

527. XLVII/527/17 29 marca 2017 r. 

dotycząca określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Mosina, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z nich i 
dokumentów do ich potwierdzenia 

5 kwietnia 2017 r. 

 

528. XLVII/528/17 29 marca 2017 r. 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina 

5 kwietnia 2017 r. 
 

529. XLVII/529/17 29 marca 2017 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie 

10 maja 2017 r. 
 

530. XLVII/530/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.67.2016) 

  

531. XLVII/531/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu: 
16 grudnia 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.68.2016) 

  

532. XLVII/532/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu: 
16 grudnia 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.69.2016) 

  

533. XLVII/533/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu: 
20 grudnia 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.70.2016) 

  

534. XLVII/534/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 20 grudnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.71.2016) 

  

535. XLVII/535/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 20 grudnia 2016 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.72.2016) 

  

536. XLVII/536/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 stycznia 2017 r. (data wpływu: 
27 stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.77.2017) 

  

537. XLVII/537/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 stycznia 2017 r. (data wpływu: 
27 stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.78.2017) 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11616
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11616
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11617
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11617
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11618
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11618
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11618
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11618
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11619
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11619
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11619
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11619
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11620
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11620
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11621
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11621
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11622
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11622
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11623
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11623
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11624
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11624
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11625
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11625
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11626
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11626
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11627
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11627
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11628
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11628
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11629
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11629


538. XLVII/538/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 stycznia 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.79.2017) 

  

539. XLVII/539/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.80.2017 i BR.1511.5.2017) 

  

540. XLVII/540/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.81.2017) 

  

541. XLVII/541/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.82.2017 i BR.1511.7.2017) 

  

542. XLVII/542/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.83.2017 i BR.1511.8.2017) 

  

543. XLVII/543/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 lutego 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.84.2017 i BR.1511.9.2017) 

  

544. XLVII/544/17 29 marca 2017 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 
28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.92.2017) 

  

545. XLVII/545/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 
28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.86.2017) na Komisję 
Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

546. XLVII/546/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 
28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.87.2017) na Komisję 
Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

547. XLVII/547/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 
28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.88.2017) na Komisję 
Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

548. XLVII/548/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 
28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.89.2017) na Komisję 
Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

549. XLVII/549/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 
28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.90.2017) na Komisję 
Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

550. XLVII/550/17 29 marca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu: 
28 lutego 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.91.2017) na Komisję 
Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

551. XLVIII/551/17 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11630
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11632
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11633
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11634
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11634
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11635
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11635
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11636
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11636
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11637
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11637
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11637
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11638
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11638
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11638
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11639
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11639
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11639
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11640
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11640
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11640
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11641
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11641
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11641
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2017-r..html?pid=11642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11728


552. XLVIII/552/17 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

553. XLVIII/553/17 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Mosińska Karta Mieszkańca”   

554. XLVIII/554/17 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 10 maja 2017 r.  

555. XLVIII/555/17 27 kwietnia 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2017-2022 

  

556. XLVIII/556/17 27 kwietnia 2017 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2463P, 2465P i 
2466P w miejscowości Mosina 

  

557. XLVIII/557/17 27 kwietnia 2017 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy 
Mosina w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 
2018 

  

558. XLVIII/558/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 10 grudnia 2016 r. (data wpływu: 
23 stycznia 2017 r.) 

  

559. XLVIII/559/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 29 marca 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.93.2017 i BR.1511.10.2017) 

  

560. XLVIII/560/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 31 marca 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.94.2017) 

  

561. XLVIII/561/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia z dnia 30 marca 2017 r. (data wpływu: 31 
marca 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.95.2017 i 
BR.1511.11.2017) 

  

562. XLVIII/562/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 marca 2017 r. (data wpływu: 
31 marca 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.96.2017) 

  

563. XLVIII/563/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia części skargi z dnia 30 marca 2017 r. (data 
wpływu: 31 marca 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.97.2017) na 
Burmistrza Gminy Mosina 

  

564. XLVIII/564/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia części skargi z dnia 30 marca 2017 r. (data 
wpływu: 31 marca 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.98.2017) na 
Burmistrza Gminy Mosina 

  

565. XLVIII/565/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 11 kwietnia 2017 r. (data 
wpływu: 12 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.99.2017) 

  

566. XLVIII/566/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia części skargi z dnia 30 marca 2017 r. (data 
wpływu: 31 marca 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.97.2017) na 
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11728
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11729
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11730
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11731
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11731
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11732
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11732
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11732
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11733
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11733
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11733
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11734
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11734
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11735
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11735
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11736
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11736
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11737
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11737
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11737
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11738
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11738
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11739
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11739
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11739
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11740
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11740
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11740
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11741
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11741
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11742
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11742
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11742


567. XLVIII/567/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia części skargi z dnia 30 marca 2017 r. (data 
wpływu: 31 marca 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.98.2017) na 
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

568. XLVIII/568/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 11 kwietnia 2017 r. (data 
wpływu: 12 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.100.2017) 
na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

569. XLVIII/569/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 11 kwietnia 2017 r. (data 
wpływu: 12 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.101.2017) 
na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

570. XLVIII/570/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 29 marca 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.10.2017 i 
BR.1510.93.2017) 

  

571. XLVIII/571/17 27 kwietnia 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 30 marca 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (data wpływu: 31 marca 2017 r., numer 
porządkowy: BR.1511.11.2017 i BR.1510.95.2017) 

  

572. L/572/17 30 maja 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok 

  

573. L/573/17 30 maja 2017 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok 

  

574. L/574/17 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 13 czerwca 2017 r.  

575. L/575/17 30 maja 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2017-2022 

  

576. L/576/17 30 maja 2017 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr LV/390/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mosinie 

12 czerwca 2017 r. 
 

577. L/577/17 30 maja 2017 r. 
dotycząca przekazania pisma z dnia 2 maja 2017 r. (data wpływu: 5 
maja 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.17.2017) Burmistrzowi 
Gminy Mosina 

  

578. L/578/17 30 maja 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data 
wpływu: 28 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.105.2017) 
na Burmistrza Gminy Mosina 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11743
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11743
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11743
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11746
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11746
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11746
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11747
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11747
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.04.2017-r..html?pid=11747
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11836
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11836
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11837
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11837
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11838
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11839
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11839
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11840
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11840
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11840
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11841
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11841
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11841
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11842
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11842
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11842


579. L/579/17 30 maja 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 kwietnia 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.102.2017 i BR.1511.13.2017) na Komisję 
Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

580. L/580/17 30 maja 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 kwietnia 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.103.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 
w Mosinie 

  

581. L/581/17 30 maja 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data 
wpływu: 28 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.104.2017 i 
BR.1511.14.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

582. L/582/17 30 maja 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data 
wpływu: 28 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.106.2017) 
na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

583. L/583/17 30 maja 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data 
wpływu: 28 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.107.2017) 
na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 

  

584. L/584/17 30 maja 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 18 kwietnia 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.13.2017 i 
BR.1510.102.2017) 

  

585. L/585/17 30 maja 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (data wpływu: 28 kwietnia 2017 r., numer 
porządkowy: BR.1511.14.2017 i BR.1510.104.2017) 

  

586. L/586/17 30 maja 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (data wpływu: 28 kwietnia 2017 r., numer 
porządkowy: BR.1511.15.2017) 

  

587. L/587/17 30 maja 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 4 maja 2017 r. Wojewodzie 
Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.16.2017) 

  

588. LI/588/17 12 czerwca 2017 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 3911P w m. Pecna 
oraz nr 2465P i nr 2469P w m. Drużyna 

  

589. LI/589/17 12 czerwca 2017 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Mosina” 

  

590. LIII/590/17 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rogalinie   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11843
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11843
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11843
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11844
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11844
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11844
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11845
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11845
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2017-r..html?pid=11845
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591. LIII/591/17 29 czerwca 2017 r. 

dotycząca trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół 
prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego 
organy na terenie gminy Mosina oraz trybu i zakresu kontroli ich 
pobrania i wykorzystania 

5 lipca 2017 r. 

Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu 
stwierdziło 
nieważność 
paragrafu 3 ust. 1 i 
ust. 2  

592. LIII/592/17 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 5 lipca 2017 r.  

593. LIII/593/17 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2017-2022 

  

594. LIII/594/17 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu   

595. LIII/595/17 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym 

5 lipca 2017 r. 
 

596. LIII/596/17 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania 

5 lipca 2017 r. 
 

597. LIII/597/17 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w miejscowości 
Czapury 

  

598. LIII/598/17 29 czerwca 2017 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/450/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
26 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P w 
miejscowości Mosina 

  

599. LIII/599/17 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy „ODLEGŁA” drodze położonej w 
miejscowości Borkowice 

5 lipca 2017 r. 
 

600. LIII/600/17 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy „GRABOWA” drodze położonej w 
miejscowości Czapury 

5 lipca 2017 r. 
 

601. LIII/601/17 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy „TABOROWA” drodze położonej w 
miejscowości Drużyna 

5 lipca 2017 r. 
 

602. LIII/602/17 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy „SZCZĘŚLIWA” drodze położonej w 
miejscowości Dymaczewo Nowe 

5 lipca 2017 r. 
 

603. LIII/603/17 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy „KASZTANOWA” drodze położonej w 
miejscowości Rogalinek 

5 lipca 2017 r. 
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604. LIII/604/17 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 

  

605. LIII/605/17 29 czerwca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 31 maja 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.109.2017) na Burmistrza Gminy Mosina 

  

606. LIII/606/17 29 czerwca 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 31 maja 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.110.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 
w Mosinie 

  

607. LIII/607/17 29 czerwca 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 31 maja 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1511.19.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu 

  

608. LIII/608/17 29 czerwca 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 6 czerwca 2017 r. (data wpływu: 7 
czerwca 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.20.2017) Wojewodzie 
Wielkopolskiemu 

  

609. LIV/609/17 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 16 sierpnia 2017 r.  

610. LIV/610/17 27 lipca 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2017-2022 

  

611. LIV/611/17 27 lipca 2017 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LXV/469/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 28 października 2010 roku 

  

612. LIV/612/17 27 lipca 2017 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Rajkowskiej z dnia 29 
maja 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.108.2017) na Burmistrza 
Gminy Mosina 

  

613. LIV/613/17 27 lipca 2017 r. 
w sprawie przekazania skargi pani Małgorzaty Rajkowskiej z dnia 29 
maja 2017 r. (numer porządkowy: BR.1511.18.2017) Samorządowemu 
Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu 

  

614. LIV/614/17 27 lipca 2017 r. w sprawie przekazania wniosku Burmistrzowi Gminy Mosina.   

615. LV/615/17 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 7 września 2017 r.  

616. LV/616/17 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2017-2022 

  

617. LVI/617/17 28 września 2017 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 
posiadaniu AQUANET S. A. na lata 2017-2026 
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618. LVI/618/17 28 września 2017 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w miejscowości 
Czapury 

  

619. LVI/619/17 28 września 2017 r. 

zmieniająca uchwałę dotyczącą dotacji dla publicznych i 
niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez 
inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy 
Mosina 

11 października 2017 r. 

 

620. LVI/620/17 28 września 2017 r. 

w sprawie przekazania Miastu Poznań zadania z zakresu realizacji 
usług edukacyjnych w ramach projektu „Gimnazjalista z Pasją – 
kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych 
ścieżek edukacyjnych i zawodowych 

  

621. LVI/621/17 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017   

622. LVI/622/17 28 września 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2017-2022 

  

623. LVI/623/17 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu   

624. LVI/624/17 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy   

625. LVI/625/17 28 września 2017 r. 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i 
wykupu 

  

626. LVI/626/17 28 września 2017 r. 
w sprawie poparcia Apelu Radnych Rady Gminy Kościan i Wójta 
Gminy Kościan, dotyczącego podjęcia działań w zakresie regulacji 
Kanału Prut, Kanału Mosińskiego i Obry 

  

627. LVI/627/17 28 września 2017 r. 

dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 lipca 2017 r. (data wpływu: 7 
lipca 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.112.2017) na Burmistrza 
Gminy Mosina w przedmiocie nierozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 
2017 r. 

  

628. LVI/628/17 28 września 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 czerwca 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.113.2017) na Burmistrza Gminy Mosina 

  

629. LVI/629/17 28 września 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 lipca 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.115.2017) na Burmistrza Gminy Mosina 

  

630. LVI/630/17 28 września 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.117.2017) na Burmistrza Gminy Mosina 
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631. LVI/631/17 28 września 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 czerwca 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.114.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 
w Mosinie 

  

632. LVI/632/17 28 września 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 lipca 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.116.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 
w Mosinie 

  

633. LVI/633/17 28 września 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.118.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 
w Mosinie 

  

634. LVI/634/17 28 września 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1511.21.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu 

  

635. LVI/635/17 28 września 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1511.22.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu 

  

636. LVI/636/17 28 września 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 28 lipca 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1511.23.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu 

  

637. LVI/637/17 28 września 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 28 lipca 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1511.24.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu 

  

638. LVI/638/17 28 września 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1511.25.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu 

  

639. LVI/639/17 28 września 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1511.26.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu 

  

640. LVI/640/17 28 września 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1511.27.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu 

  

641. LVII/641/17 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6 listopada 2017 r.  

642. LVII/642/17 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 6 listopada 2017 r.  

643. LVII/643/17 26 października 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, 
poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 

6 listopada 2017 r. 
 

644. LVII/644/17 26 października 2017 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku 
rolnego na rok 2018 

6 listopada 2017 r. 
 

645. LVII/645/17 26 października 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Mosina na lata 2017-2027 

  

646. LVII/646/17 26 października 2017 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek 

12 grudnia 2017 r.  
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647. LVII/647/17 26 października 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 1 w Mosinie 

  

648. LVII/648/17 26 października 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 
Szkół w Mosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Mosinie 

  

649. LVII/649/17 26 października 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Czapurach 

  

650. LVII/650/17 26 października 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 
Szkół w Daszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach 

  

651. LVII/651/17 26 października 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową „Pod Lipami” w Krosinku 

  

652. LVII/652/17 26 października 2017 r. 

dotycząca przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 15 
Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół 
w Krośnie 

  

653. LVII/653/17 26 października 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Pecnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Pecnej 

  

654. LVII/654/17 26 października 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 
Szkół w Rogalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prezydenta 
RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie 

  

655. LVII/655/17 26 października 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 
Szkół w Rogalinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama 
Wodziczki w Rogalinku 

  

656. LVII/656/17 26 października 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 września 2017 r. (data 
wpływu: 29 września 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.119.2017) 
na Burmistrza Gminy Mosina 

  

657. LVII/657/17 26 października 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 września 2017 r. (data 
wpływu: 29 września 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.120.2017) 
na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie 
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.10.2017-r..html?pid=12550
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.10.2017-r..html?pid=12550


658. LVII/658/17 26 października 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu: 
29 września 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.28.2017) 
Wojewodzie Wielkopolskiemu 

  

659. LVII/659/17 26 października 2017 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu: 
29 września 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.29.2017) 
Wojewodzie Wielkopolskiemu 

  

660. LVII/660/17 26 października 2017 r. 
w sprawie odwołania radnej Małgorzaty Rajkowskiej ze składu Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie 

  

661. LVII/661/17 26 października 2017 r. 
w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Mosinie 

  

662. LVII/662/17 26 października 2017 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie   

663. LVIII/663/17 9 listopada 2017 r. 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

  

664. LVIII/664/17 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 20 listopada 2017 r.  

665. LVIII/665/17 9 listopada 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2017-2022 

  

666. LIX/666/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2018 r. 

  

667. LIX/667/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji 
kultury - Mosińskiego Ośrodka Kultury 

  

668. LIX/668/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Mosina 

12 grudnia 2017 r. 

Rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
Wojewody 
Wielkopolskiego.pdf 

669. LIX/669/17 29 listopada 2017 r. 

dotycząca 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 

12 grudnia 2017 r. 

 

670. LIX/670/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji 

12 grudnia 2017 r. 
 

671. LIX/671/17 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 14 grudnia 2017 r.  

672. LIX/672/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2017-2022 
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http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/rozstrzygniecie_nadzorcze_dotyczace_uchwaly_w_sprawie_przyjecia_regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_mosina.pdf
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12753
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12753
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12758


673. LIX/673/17 29 listopada 2017 r. 
uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za 
inkaso 

12 grudnia 2017 r. 
 

674. LIX/674/17 29 listopada 2017 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 
marca 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z 
zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

675. LIX/675/17 29 listopada 2017 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr LVI/618/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
28 września 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w 
miejscowości Czapury 

  

676. LIX/676/17 29 listopada 2017 r. 

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego na 
realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze 
linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina-Puszczykowo-Kórnik 

 Uchwała 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu 
stwierdzająca 
nieważność 
uchwały nr 
LIX/676/17.pdf 

677. LIX/677/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” (Zielony 
Rynek) w Mosinie 

12 grudnia 2017 r. 
 

678. LIX/678/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy „DĘBOWA” drodze położonej w 
miejscowości Baranowo 

12 grudnia 2017 r. 
 

679. LIX/679/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy „AGRESTOWA” drodze położonej w 
miejscowości Czapury 

12 grudnia 2017 r. 
 

680. LIX/680/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy „BRZOSKWINIOWA” drodze położonej w 
miejscowości Czapury 

12 grudnia 2017 r. 
 

681. LIX/681/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy „JABŁKOWA” drodze położonej w 
miejscowości Czapury 

12 grudnia 2017 r. 
 

682. LIX/682/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy „TRUSKAWKOWA” drodze położonej w 
miejscowości Czapury 

12 grudnia 2017 r. 
 

683. LIX/683/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy „JESIONOWA” drodze położonej w 
miejscowości Daszewice 

12 grudnia 2017 r. 
 

684. LIX/684/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie nadania nazwy „MAGNOLIOWA” drodze położonej w 
miejscowości Krosinko 

12 grudnia 2017 r. 
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12762
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_rio_w_sprawie_niewaznosci_uchwaly_-przyjecie_pomocy_finansowej,_obsluga_linii_699.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_rio_w_sprawie_niewaznosci_uchwaly_-przyjecie_pomocy_finansowej,_obsluga_linii_699.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_rio_w_sprawie_niewaznosci_uchwaly_-przyjecie_pomocy_finansowej,_obsluga_linii_699.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_rio_w_sprawie_niewaznosci_uchwaly_-przyjecie_pomocy_finansowej,_obsluga_linii_699.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_rio_w_sprawie_niewaznosci_uchwaly_-przyjecie_pomocy_finansowej,_obsluga_linii_699.pdf
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12764
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12764
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12765
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12765
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12766
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12766
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12767
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12767
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12768
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12768
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12770
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12770


685. LIX/685/17 29 listopada 2017 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017” 

  

686. LIX/686/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018” 

  

687. LIX/687/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2018” 

  

688. LIX/688/17 29 listopada 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2018-2020 

  

689. LIX/689/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 czerwca 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.121.2017 i BR.1511.21.2017) w części 
dotyczącej działalności Burmistrza Gminy Mosina 

  

690. LIX/690/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 lipca 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.122.2017 i BR.1511.23.2017) w części 
dotyczącej działalności Burmistrza Gminy Mosina 

  

691. LIX/691/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.123.2017 i BR.1511.25.2017) 

  

692. LIX/692/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.124.2017 i BR.1511.26.2017) 

  

693. LIX/693/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.125.2017 i BR.1511.27.2017) 

  

694. LIX/694/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 września 2017 r. (data 
wpływu: 29 września 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.126.2017) 

  

695. LIX/695/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2017 r. (data 
wpływu: 27 października 2017 r., numer porządkowy: 
BR.1510.127.2017 i BR.1511.31.2017) 

  

696. LIX/696/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2017 r. (data 
wpływu: 27 października 2017 r., numer porządkowy: 
BR.1510.128.2017 i BR.1511.32.2017) 

  

697. LIX/697/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2017 r. (data 
wpływu: 27 października 2017 r., numer porządkowy: 
BR.1510.129.2017) na Burmistrza Gminy Mosina 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12771
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12771
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12772
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12772
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12773
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12773
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12775
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12775
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12777
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12777
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12777
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12778
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12778
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12778
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12780
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12780
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12781
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12781
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12782
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12782
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12783
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12783
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12784
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12784
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12784
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12785
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12785
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12785
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12786
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12786
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12786


698. LIX/698/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2017 r. (data 
wpływu: 27 października 2017 r., numer porządkowy: 
BR.1510.130.2017) 

  

699. LIX/699/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2017 r. (data 
wpływu: 27 października 2017 r., numer porządkowy: 
BR.1510.131.2017) 

  

700. LIX/700/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2017 r. (data 
wpływu: 27 października 2017 r., numer porządkowy: 
BR.1510.132.2017 i BR.1511.33.2017) 

  

701. LIX/701/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 października 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.133.2017) na Wiceprzewodniczącą Rady 
Miejskiej w Mosinie 

  

702. LIX/702/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 listopada 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.134.2017 i BR.1511.34.2017) 

  

703. LIX/703/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 listopada 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.135.2017) 

  

704. LIX/704/17 29 listopada 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 listopada 2017 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.136.2017) 

  

705. LIX/705/17 29 listopada 2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok   

706. LX/706/17 20 grudnia 2017 r. 
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Rzeczypospolitej 
Mosińskiej 

  

707. LX/707/17 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 3 stycznia 2018 r.  

708. LX/708/17 20 grudnia 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2017-2022 

  

709. LX/709/17 20 grudnia 2017 r. 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich dokonania 

 Kolegium RIO 
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710. LX/710/17 20 grudnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data 
wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.137.2017) 

  

711. LX/711/17 20 grudnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data 
wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.138.2017) 

  

712. LX/712/17 20 grudnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data 
wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.139.2017) 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12787
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12787
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12787
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12788
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12788
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12788
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12789
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12789
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12789
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12790
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12790
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12790
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12791
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12791
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12792
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12792
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12793
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12793
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2017-r..html?pid=12794
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12837
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12837
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12839
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12840
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12840
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12841
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12841
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12841
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12842
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12842
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12843
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12843
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12844
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12844


713. LX/713/17 20 grudnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data 
wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.140.2017) 

  

714. LX/714/17 20 grudnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data 
wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.141.2017 i 
BR.1511.35.2017) 

  

715. LX/715/17 20 grudnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data 
wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.142.2017 i 
BR.1511.36.2017) 

  

716. LX/716/17 20 grudnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data 
wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.143.2017 i 
BR.1511.37.2017) 

  

717. LX/717/17 20 grudnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data 
wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.144.2017) 

  

718. LX/718/17 20 grudnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data 
wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.145.2017) 

  

719. LX/719/17 20 grudnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data 
wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.146.2017) 
na Burmistrza Gminy Mosina 

  

720. LX/720/17 20 grudnia 2017 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data 
wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.147.2017) 
na Burmistrza Gminy Mosina 

  

721. LXI/721/17 29 grudnia 2017 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 
2018-2022 

  

722. LXI/722/17 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 23 stycznia 2018 r.  

2018 

723. LXII/723/18 25 stycznia 2018 r. 
dotycząca dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 
niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina 

31 stycznia 2018 r. 

Uchwała 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
sprawie 
stwierdzenia 
nieważności części 
uchwały.pdf 

724. LXII/724/18 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w 
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina 

31 stycznia 2018 r. 
 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12845
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12845
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12846
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12846
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12846
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12847
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12847
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12847
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12848
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12848
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12848
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12849
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12849
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12850
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12850
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12851
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12851
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12851
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12852
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12852
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2017-r..html?pid=12852
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2017-r..html?pid=12883
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2017-r..html?pid=12883
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2017-r..html?pid=12884
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13004
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13004
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13004
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_rio_w_sprawie_stwierdzenia_niewaznosci_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_trybu_i_rozliczania_dotacji_dla_publicznych_przedszkoli.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_rio_w_sprawie_stwierdzenia_niewaznosci_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_trybu_i_rozliczania_dotacji_dla_publicznych_przedszkoli.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_rio_w_sprawie_stwierdzenia_niewaznosci_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_trybu_i_rozliczania_dotacji_dla_publicznych_przedszkoli.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_rio_w_sprawie_stwierdzenia_niewaznosci_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_trybu_i_rozliczania_dotacji_dla_publicznych_przedszkoli.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_rio_w_sprawie_stwierdzenia_niewaznosci_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_trybu_i_rozliczania_dotacji_dla_publicznych_przedszkoli.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_rio_w_sprawie_stwierdzenia_niewaznosci_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_trybu_i_rozliczania_dotacji_dla_publicznych_przedszkoli.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_rio_w_sprawie_stwierdzenia_niewaznosci_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_trybu_i_rozliczania_dotacji_dla_publicznych_przedszkoli.pdf
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13005
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13005


725. LXII/725/18 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę 
dyplomową dotyczącą Gminy Mosina 

  

726. LXII/726/18 25 stycznia 2018 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej 
w Czapurach 

  

727. LXII/727/18 25 stycznia 2018 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy jeziorze 
Budzyńskim w Mosinie 

  

728. LXII/728/18 25 stycznia 2018 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie 

  

729. LXII/729/18 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

  

730. LXII/730/18 25 stycznia 2018 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027 

  

731. LXII/731/18 25 stycznia 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu: 
19 grudnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.148.2017 i 
BR.1511.38.2017) 

  

732. LXII/732/18 25 stycznia 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu: 
19 grudnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.149.2017 i 
BR.1511.39.2017) 

  

733. LXII/733/18 25 stycznia 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu: 
19 grudnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.150.2017 i 
BR.1511.40.2017) 

  

734. LXII/734/18 25 stycznia 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu: 
19 grudnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.151.2017 i 
BR.1511.41.2017) 

  

735. LXII/735/18 25 stycznia 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu: 
19 grudnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.152.2017 i 
BR.1511.42.2017) 

  

736. LXII/736/18 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody Mobilnej Jednostki Dowodzenia 
Operacjami Powietrznymi z siedzibą w Babkach, na nieodpłatne 
umieszczenie herbu Gminy Mosina na sztandarze jednostki 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13087
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13087
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13007
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13007
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13007
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13008
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13008
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13008
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13009
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13009
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13009
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13010
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13010
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13011
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13011
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13012
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13012
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13012
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13013
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13013
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13013
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13014
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13014
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13014
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13015
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13015
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13015
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13016
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13016
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13016
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13017
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13017
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.01.2018-r..html?pid=13017


737. LXIII/737/18 21 lutego 2018 r. 

w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody 
Wielkopolskiego KN-I.4102.12.2018.17 z dnia 25 stycznia 2018 r. w 
sprawie nadania ulicy 25 Stycznia położonej w miejscowości Mosina 
nazwy Niepodległości. 

  

738. LXIV/738/18 28 lutego 2018 r. 
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania udzielanej 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce 
oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Mosina 

12 marca 2018 r. 

Uchwała Kolegium 
RIO w Poznaniu w 
sprawie 
stwierdzenia 
nieważności części 
uchwały.pdf 

739. LXIV/739/18 28 lutego 2018 r. 
w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

  

740. LXIV/740/18 28 lutego 2018 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego 
dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego 

12 marca 2018 r. 
 

741. LXIV/741/18 28 lutego 2018 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na 
realizację zadania na drodze powiatowej nr 2465P w miejscowości 
Nowinki 

  

742. LXIV/742/18 28 lutego 2018 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na 
realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości 
Mosina do granicy Gminy Mosina 

  

743. LXIV/743/18 28 lutego 2018 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w miejscowości 
Czapury 

  

744. LXIV/744/18 28 lutego 2018 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P w miejscowości 
Mosina 

  

745. LXIV/745/18 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 12 marca 2018 r. 

Uchwała Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu w sprawie 
uchwały Nr 
LXIV/745/18.pdf 
Uchwała Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.02.2018-r..html?pid=13105
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.02.2018-r..html?pid=13105
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.02.2018-r..html?pid=13105
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.02.2018-r..html?pid=13105
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13130
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13130
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13130
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwala_rio_w_sprawie_uchwaly_dot._dotacji_dla_zlobkow.pdf
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http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwala_rio_w_sprawie_uchwaly_budzetowej_na_2018_r._z_28_lutego_2018.pdf
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Poznaniu 
umarzająca 
postępowanie w 
sprawie 
stwierdzenia 
nieważności 
uchwały Nr 
LXIV/745/18.pdf 

746. LXIV/746/18 28 lutego 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

  

747. LXIV/747/18 28 lutego 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.153.2018 i BR.1511.1.2018) 

  

748. LXIV/748/18 28 lutego 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.154.2018 i BR.1511.2.2018) 

  

749. LXIV/749/18 28 lutego 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.155.2018 i BR.1511.3.2018) 

  

750. LXIV/750/18 28 lutego 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.156.2018 i BR.1511.4.2018) 

  

751. LXIV/751/18 28 lutego 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.157.2018 i BR.1511.5.2018) 

  

752. LXV/752/18 28 marca 2018 r. 
w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu 
zbiorowego 

  

753. LXV/753/18 28 marca 2018 r. 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina 

  

754. LXV/754/18 28 marca 2018 r. 
dotycząca dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 
niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina 

  

755. LXV/755/18 28 marca 2018 r. 
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla 
przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej 

  

756. LXV/756/18 28 marca 2018 r. 
w sprawie podziału Gminy Mosina na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym 

  

757. LXV/757/18 28 marca 2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i 

14 maja 2018 r. 
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terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w 
Mosinie 

758. LXV/758/18 28 marca 2018 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  

759. LXV/759/18 28 marca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu: 
20 lutego 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.158.2018 i 
BR.1511.6.2018) 

  

760. LXV/760/18 28 marca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu: 
20 lutego 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.159.2018 i 
BR.1511.7.2018) 

  

761. LXV/761/18 28 marca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu: 
20 lutego 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.160.2018 i 
BR.1511.8.2018) 

  

762. LXV/762/18 28 marca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu: 
20 lutego 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.161.2018 i 
BR.1511.9.2018) 

  

763. LXV/763/18 28 marca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2018 r. (data wpływu: 
20 lutego 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.162.2018 i 
BR.1511.10.2018) 

  

764. LXVI/764/18 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 16 maja 2018 r.  

765. LXVI/765/18 13 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

  

766. LXVII/766/18 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

767. LXVII/767/18 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury - Mosińskiego 
Ośrodka Kultury poprzez wyłączenie Izby Muzealnej i Galerii Miejskiej 
i utworzenie Galerii Sztuki w Mosinie 

14 maja 2018 r. 
 

768. LXVII/768/18 26 kwietnia 2018 r. 

dotycząca udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom na stanowiskach kierowniczych w szkołach 
i przedszkolach oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagoga, psychologa i logopedy 

  

769. LXVII/769/18 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 4 w Mosinie 14 maja 2018 r.  
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13254
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13254
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13255
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13255
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13255
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.04.2018-r..html?pid=13337
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.04.2018-r..html?pid=13338
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.04.2018-r..html?pid=13338
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13373
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13375
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13376


770. LXVII/770/18 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji 

 Uchwała RIO w 
sprawie 
stwierdzenia 
nieważności w 
części uchwały.pdf 

771. LXVII/771/18 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

14 maja 2018 r. 

Uchwała RIO 
stwierdzająca 
nieważność w części 
uchwały.pdf 

772. LXVII/772/18 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Mosina na rok 2018 oraz 
określenia sezonu kąpielowego 

14 maja 2018 r. 
 

773. LXVII/773/18 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska „Glinianki” w miejscowości 
Mosina 

14 maja 2018 r. 
 

774. LXVII/774/18 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze 
gminy Mosina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 

14 maja 2018 r. 
 

775. LXVII/775/18 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy „BAJKOWA” drodze zlokalizowanej w 
miejscowości Borkowice 

14 maja 2018 r. 
 

776. LXVII/776/18 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy „ŁĄKOWA” drodze zlokalizowanej w 
miejscowości Daszewice 

14 maja 2018 r. 
 

777. LXVII/777/18 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy „JAŚMINOWA” drodze zlokalizowanej 
w miejscowości Drużyna 

14 maja 2018 r. 
 

778. LXVII/778/18 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy „OGRODNICZA” drodze zlokalizowanej 
w miejscowości Drużyna 

14 maja 2018 r. 
 

779. LXVII/779/18 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy „GLINKI” drodze zlokalizowanej w 
miejscowości Mosina 

14 maja 2018 r. 
 

780. LXVII/780/18 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy „CEGIELNIANA” drodze zlokalizowanej 
w miejscowości Mosina 

14 maja 2018 r. 
 

781. LXVII/781/18 26 kwietnia 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 1 marca 2018 r. (data wpływu: 2 
marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.163.2018) na Burmistrza 
Gminy Mosina 

  

782. LXVII/782/18 26 kwietnia 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu: 
16 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.164.2018 i 
BR.1511.11.2018) 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13377
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13377
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13378
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13378
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13378
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwala_rio_w_sprawie_stwierdzenia_niewaznosci_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielania_dotacji_celowych_na_dofinansowanie_kosztow_inwestycji_w_zakresie_ochrony_srodowiska.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwala_rio_w_sprawie_stwierdzenia_niewaznosci_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielania_dotacji_celowych_na_dofinansowanie_kosztow_inwestycji_w_zakresie_ochrony_srodowiska.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwala_rio_w_sprawie_stwierdzenia_niewaznosci_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielania_dotacji_celowych_na_dofinansowanie_kosztow_inwestycji_w_zakresie_ochrony_srodowiska.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwala_rio_w_sprawie_stwierdzenia_niewaznosci_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielania_dotacji_celowych_na_dofinansowanie_kosztow_inwestycji_w_zakresie_ochrony_srodowiska.pdf
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13379
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13379
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13380
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13380
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13382
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13382
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13382
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13383
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13383
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13384
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13384
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13385
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13385
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13386
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13386
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13387
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13387
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13388
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13388
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13389
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13389
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13389
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13390
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13390
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13390


783. LXVII/783/18 26 kwietnia 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu: 
16 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.165.2018 i 
BR.1511.12.2018) 

  

784. LXVII/784/18 26 kwietnia 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu: 
16 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.166.2018 i 
BR.1511.13.2018) 

  

785. LXVII/785/18 26 kwietnia 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu: 
16 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.167.2018 i 
BR.1511.14.2018) 

  

786. LXVII/786/18 26 kwietnia 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu: 
16 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.168.2018 i 
BR.1511.15.2018) 

  

787. LXIX/787/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2017 rok 

  

788. LXIX/788/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2017 rok 

  

789. LXIX/789/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 18 czerwca 2018 r. 

 

790. LXIX/790/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

  

791. LXIX/791/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji 

13 czerwca 2018 r. 
 

792. LXIX/792/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

13 czerwca 2018 r. 

Uchwała Kolegium 
RIO w sprawie 
stwierdzenia 
nieważności części 
uchwały.pdf 

793. LXIX/793/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina oraz 
określenia sezonu kąpielowego 

13 czerwca 2018 r. 
 

794. LXIX/794/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów części wsi Krosno 

10 lipca 2018 r. 
 

795. LXIX/795/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
dotycząca przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13391
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13391
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13391
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13392
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13392
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13392
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13393
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13393
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13393
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13394
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13394
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2018-r..html?pid=13394
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13521
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13521
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13524
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13524
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13525
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13526
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13526
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13527
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13527
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13528
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13528
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13528
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwala_kolegium_rio_w_sprawie_uchwaly_lxix-792-18.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwala_kolegium_rio_w_sprawie_uchwaly_lxix-792-18.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwala_kolegium_rio_w_sprawie_uchwaly_lxix-792-18.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwala_kolegium_rio_w_sprawie_uchwaly_lxix-792-18.pdf
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urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich wymiarach, wymogach 
jakościowych oraz materiałach 

796. LXIX/796/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 

  

797. LXIX/797/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia Gmin 
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego 

  

798. LXIX/798/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Mosina 

  

799. LXIX/799/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 10 kwietnia 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.170.2018) 

  

800. LXIX/800/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.171.2018 i BR.1511.16.2018) 

  

801. LXIX/801/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.172.2018 i BR.1511.17.2018) 

  

802. LXIX/802/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.173.2018 i BR.1511.18.2018) 

  

803. LXIX/803/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.174.2018 i BR.1511.19.2018) 

  

804. LXIX/804/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.175.2018 i BR.1511.20.2018) 

  

805. LXIX/805/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 

dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data 
wpływu: 17 kwietnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.177.2018 i 
BR.1511.22.2018) 

  

806. LXIX/806/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 20 kwietnia 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.178.2018) 

  

807. LXIX/807/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 29 kwietnia 2018 r. (data 
wpływu: 30 kwietnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.179.2018) 

  

808. LXIX/808/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 14 maja 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.181.2018) 

  

809. LXIX/809/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 

dotycząca przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 19 
marca 2018 r. (data wpływu: 16 kwietnia 2018 r., numer porządkowy: 
BR.1510.176.2018 i BR.1511.21.2018) w części dotyczącej Rady 
Miejskiej 
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810. LXIX/810/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
dotycząca przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę 

  

811. LXIX/811/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Mosina” 

  

812. LXIX/812/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna 13 czerwca 2018 r. 

 

813. LXIX/813/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Baranówko 13 czerwca 2018 r. 

 

814. LXIX/814/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Borkowice, Bolesławiec 13 czerwca 2018 r. 

 

815. LXIX/815/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Czapury 13 czerwca 2018 r. 

 

816. LXIX/816/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Daszewice 13 czerwca 2018 r. 

 

817. LXIX/817/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Drużyna, Nowinki 13 czerwca 2018 r. 

 

818. LXIX/818/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Dymaczewo Nowe 14 czerwca 2018 r. 

 

819. LXIX/819/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Dymaczewo Stare 

14 czerwca 2018 r.  

820. LXIX/820/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Krajkowo, Baranowo 

14 czerwca 2018 r.  

821. LXIX/821/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Krosinko, Ludwikowo 

14 czerwca 2018 r.  

822. LXIX/822/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Krosno 

14 czerwca 2018 r.  

823. LXIX/823/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Mieczewo 

14 czerwca 2018 r.  

824. LXIX/824/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Pecna, Konstantynowo 

14 czerwca 2018 r.  

825. LXIX/825/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Radzewice 

14 czerwca 2018 r.  
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826. LXIX/826/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Rogalin 

14 czerwca 2018 r.  

827. LXIX/827/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Rogalinek 

14 czerwca 2018 r.  

828. LXIX/828/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Sasinowo 

14 czerwca 2018 r.  

829. LXIX/829/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Sowinki, Sowiniec 

14 czerwca 2018 r.  

830. LXIX/830/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Świątniki 18 czerwca 2018 r. 

 

831. LXIX/831/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Wiórek 18 czerwca 2018 r. 

 

832. LXIX/832/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Sołectwu Żabinko 18 czerwca 2018 r. 

 

833. LXIX/833/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 1 „Śródmieście” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. 

 

834. LXIX/834/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. 

 

835. LXIX/835/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. 

 

836. LXIX/836/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 4 „Za Barwą” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. 

 

837. LXIX/837/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. 

 

838. LXIX/838/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 6 „Za Moreną” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. 

 

839. LXIX/839/18 
29 maja i 5 czerwca 

2018 r. 
w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie 18 czerwca 2018 r. 

 

840. LXXI/840/18 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu   

841. LXXI/841/18 27 czerwca 2018 r. 
dotycząca wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania udzielanej 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce 
oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Mosina 

10 lipca 2018 r. 
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842. LXXI/842/18 27 czerwca 2018 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów 
samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Mosina 

  

843. LXXI/843/18 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Mosina 

10 lipca 2018 r. 
 

844. LXXI/844/18 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina i przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

  

845. LXXI/845/18 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na 
pomniku przyrody 

  

846. LXXI/846/18 27 czerwca 2018 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 109/1, 110, 
74, obręb Sowinki 

  

847. LXXI/847/18 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 11 lipca 2018 r.  

848. LXXI/848/18 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

  

849. LXXI/849/18 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina   

850. LXXI/850/18 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu   

851. LXXI/851/18 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu   

852. LXXI/852/18 27 czerwca 2018 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej 

11 lipca 2018 r. 
 

853. LXXI/853/18 27 czerwca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu: 
20 marca 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.169.2018) na 
Burmistrza Gminy Mosina 

  

854. LXXI/854/18 27 czerwca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 29 marca 2018 r. (data wpływu: 
16 kwietnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.176.2018 i 
BR.1511.21.2018) w części dotyczącej Burmistrza Gminy Mosina 

  

855. LXXI/855/18 27 czerwca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Rajkowskiej z dnia 3 
maja 2018 r. (data wpływu: 4 maja 2018 r., numer porządkowy: 
BR.1510.180.2018) na Sołtysa Sołectwa Czapury 

  

856. LXXI/856/18 27 czerwca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.182.2018 i BR.1511.23.2018) 
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857. LXXI/857/18 27 czerwca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.183.2018 i BR.1511.24.2018) 

  

858. LXXI/858/18 27 czerwca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.184.2018 i BR.1511.25.2018) 

  

859. LXXI/859/18 27 czerwca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.185.2018 i BR.1511.26.2018) 

  

860. LXXI/860/18 27 czerwca 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 15 maja 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.186.2018 i BR.1511.27.2018) 

  

861. LXXII/861/18 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018   

862. LXXII/862/18 9 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

  

863. LXXII/863/18 9 sierpnia 2018 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LXV/757/18 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 28 marca 2018 r. 

  

864. LXXII/864/18 9 sierpnia 2018 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LVII/646/17 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 26 października 2017 r. 

  

865. LXXII/865/18 9 sierpnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

  

866. LXXII/866/18 9 sierpnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie gminy Mosina 

  

867. LXXII/867/18 9 sierpnia 2018 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy „SASANKOWA” drodze zlokalizowanej 
w miejscowości Sowinki 

  

868. LXXII/868/18 9 sierpnia 2018 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy „NAD LASEM” drodze zlokalizowanej w 
miejscowości Sowinki 

  

869. LXXIII/869/18 23 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr LXV/756/18 z dnia 28 marca 2018 r. w 
sprawie podziału Gminy Mosina na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym 

10 września 2018 r. 

 

870. LXXIII/870/18 23 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr LXVII/774/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w 
sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy 
Mosina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych 

10 września 2018 r. 
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13872
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13872


871. LXXIII/871/18 23 sierpnia 2018 r. 
dotycząca utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze 
gminy Mosina w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 
października 2018 r. 

10 września 2018 r. 
 

872. LXXIII/872/18 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 11 września 2018 r.  

873. LXXIII/873/18 23 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

  

874. LXXIV/874/18 27 września 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2019 r. 

  

875. LXXIV/875/18 27 września 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Mosina 

9 października 2018 r. 

Wojewoda 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym 
stwierdził 
nieważność §11 
ust.2, §13 ust.2, 4, 
5, 6 i 7 

876. LXXIV/876/18 27 września 2018 r. 
w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu 
zbiorowego 

15 października 2018 r. 
 

877. LXXIV/877/18 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 17 października 2018 r.  

878. LXXIV/878/18 27 września 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

  

879. LXXIV/879/18 27 września 2018 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na 
realizację zadania mostowego przez rzekę Wartę w miejscowości 
Czapury 

  

880. LXXIV/880/18 27 września 2018 r. 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i 
wykupu 

  

881. LXXIV/881/18 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina 9 października 2018 r.  

882. LXXIV/882/18 27 września 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy 
Mosina 

9 października 2018 r. 
 

883. LXXIV/883/18 27 września 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 14 czerwca 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.187.2018 i BR.1511.28.2018) 

  

884. LXXIV/884/18 27 września 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 14 czerwca 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.188.2018 i BR.1511.29.2018) 

  

885. LXXIV/885/18 27 września 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 14 czerwca 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.189.2018 i BR.1511.30.2018) 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13873
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13873
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13873
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13874
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13875
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.08.2018-r..html?pid=13875
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14013
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14013
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14013
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14014
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14014
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14015
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14015
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14016
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14017
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14017
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14018
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14018
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14018
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14019
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14019
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14020
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14021
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14021
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14022
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14022
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14023
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14023
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14024
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14024


886. LXXIV/886/18 27 września 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 
31 sierpnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.190.2018 i 
BR.1511.31.2018) 

  

887. LXXIV/887/18 27 września 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 
31 sierpnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.191.2018 i 
BR.1511.32.2018) 

  

888. LXXIV/888/18 27 września 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 
31 sierpnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.192.2018 i 
BR.1511.33.2018) 

  

889. LXXV/889/18 18 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę dotyczącą dotacji dla publicznych i 
niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez 
niesamorządowe organy na terenie gminy Mosina oraz kontroli 
pobrania i wykorzystania dotacji 

26 października 2018 r. 

 

890. LXXV/890/18 18 października 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

  

891. LXXV/891/18 18 października 2018 r. 
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2019 

26 października 2018 r. 
 

892. LXXV/892/18 18 października 2018 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy BUKOWA drodze zlokalizowanej w 
miejscowości Mieczewo 

  

893. LXXV/893/18 18 października 2018 r. w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych   

894. LXXV/894/18 18 października 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 września 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.193.2018 i BR.1511.34.2018) 

  

895. LXXV/895/18 18 października 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 września 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.194.2018 i BR.1511.35.2018) 

  

896. LXXV/896/18 18 października 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 września 2018 r. (numer 
porządkowy: BR.1510.195.2018 i BR.1511.36.2018) 

  

897. LXXV/897/18 18 października 2018 r. 

dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 25 września 2018 r. (data 
wpływu: 26 września 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.196.2018) 
w sprawie niedopełnienia obowiązku ogłoszenia zebrania wiejskiego 
na stronie internetowej Gminy 

  

898. LXXVI/898/18 13 listopada 2018 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXI/148/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 
listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów 
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 

26 listopada 2018 r. 
 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14025
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14025
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14025
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14027
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14027
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14027
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14028
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14028
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2018-r..html?pid=14028
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14092
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14092
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14092
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14092
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14093
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14093
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14094
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14094
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14095
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14095
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14096
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14099
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14099
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14101
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14101
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14102
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14102
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14103
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14103
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14103
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-18.10.2018-r..html?pid=14103
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14284
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14284
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14284


899. LXXVI/899/18 13 listopada 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr LXV/754/18 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 
2018 r. dotyczącą dotacji dla publicznych i niepublicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, przedszkoli i szkół na terenie gminy 
Mosina 

26 listopada 2018 r. 

 

900. LXXVI/900/18 13 listopada 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 października 2018 r. (data 
wpływu: 18 października 2018 r., numer porządkowy: 
BR.1510.197.2018 i BR.1511.37.2018) 

  

901. LXXVI/901/18 13 listopada 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 października 2018 r. (data 
wpływu: 18 października 2018 r., numer porządkowy: 
BR.1510.198.2018 i BR.1511.38.2018) 

  

902. LXXVI/902/18 13 listopada 2018 r. 
dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 października 2018 r. (data 
wpływu: 18 października 2018 r., numer porządkowy: 
BR.1510.199.2018 i BR.1511.39.2018) 

  

903. LXXVI/903/18 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 26 listopada 2018 r.  

904. LXXVI/904/18 13 listopada 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, 
poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 

26 listopada 2018 r. 
 

905. LXXVI/905/18 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 26 listopada 2018 r.  

906. LXXVI/906/18 13 listopada 2018 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku 
rolnego na rok 2019 

26 listopada 2018 r. 
 

907. LXXVI/907/18 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 26 listopada 2018 r.  

908. LXXVI/908/18 13 listopada 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022 

  

 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14285
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14285
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14285
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14285
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14286
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.11.2018-r..html?pid=14286
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