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Szanowni Mieszkańcy, 

przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Mosina w roku 2019. 

Jest to dokument sporządzony wg wymogów znowelizowanej ustawy o samorządzie 

gminnym oraz podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr VII/47/19  z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego za rok 2019.  

Raport o stanie Gminy Mosina za rok 2019 jest pełniejszy niż analogiczny dokument 

za rok 2018. Odpowiada on standardom Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i 

Studiów Samorządowych z uwzględnieniem specyfiki Gminy Mosina jak i części 

wniosków osób biorących udział w dyskusji nad raportem w roku wcześniejszym. 

Rokrocznie będzie wydłużana perspektywa czasowa dokumentu, aby tym 

precyzyjniej określić drogę dochodzenia do stanu obecnego, jak i pogłębić 

zrozumienie uwarunkowań, które do pewnego stopnia determinują rozwój gminy. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Mosina 

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną 

się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. 

Z poważaniem 
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I. FUNKCJONOWANIE GMINY 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Wykaz ilościowy mieszkańców Miasta oraz Gminy Mosina wg miejscowości lata 

2010 – 2019                                                                                                                      

 

Lp. Miejscowość 

Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały na dzień: 

 

31 

grudnia 

2010 

 

31 

grudnia 

2011 

31 

grudnia 

2012 

31 

grudnia 

2013 

31 

grudnia 

2014 

31 

grudnia 

2015 

31 

grudnia 

2016 

31 

grudnia 

2017 

31 

grudnia 

2018 

31 

grudnia 

2019 

1. MOSINA 12376 12512 12578 12727 12903 13022 13169 13315 13523 13585 

2. BABKI 435 431 425 430 425 422 419 422 423 424 

3. BARANOWO 36 36 35 36 34 34 35 39 50 52 

4. BARANÓWKO 81 83 83 80 83 83 82 85 86 84 

5. BOGULIN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6. BOLESŁAWIEC 81 86 84 89 94 96 103 101 101 101 

7. BORKOWICE 189 194 204 214 225 240 256 259 267 264 

8. CZAPURY 1298 1468 1654 1823 2039 2258 2452 2604 2791 2902 

9. DASZEWICE 1447 1530 1578 1637 1695 1743 1762 1794 1834 1908 

10. DRUŻYNA 447 462 481 489 492 507 511 524 546 568 

11. 
DYMACZEWO 

NOWE 
281 287 285 296 295 303 313 329 334 335 

12. 
DYMACZEWO 

STARE 
352 348 344 347 354 364 382 395 405 406 

13. 
GŁUSZYNA 

LEŚNA 
54 50 49 48 45 46 41 39 41 38 

14. JEZIORY 48 42 43 36 31 27 27 35 32 32 

15. 
KONSTANTY-

NOWO 
24 21 20 23 22 24 26 30 30 30 

16. KRAJKOWO 158 159 161 155 151 152 157 155 158 162 

17. KROSINKO 768 814 832 842 835 836 850 870 914 936 

18. KROSNO 1760 1972 2175 2344 2531 2598 2638 2722 2736 2764 

19. KUBALIN 12 14 14 14 13 14 15 15 15 12 

20. LUDWIKOWO 53 48 49 44 45 44 40 41 42 42 

21. MIECZEWO 487 495 507 522 545 555 557 559 570 576 

22. NOWINKI 190 192 186 186 192 198 205 204 211 213 

23. PECNA 1842 1861 1878 1885 1900 1911 1908 1913 1918 1895 

24. RADZEWICE 328 340 356 372 386 390 407 406 399 397 

25. ROGALIN 759 765 766 772 760 736 744 747 743 729 

26. ROGALINEK 1555 1570 1590 1588 1587 1571 1572 1595 1589 1608 

27. SASINOWO 165 165 165 165 164 159 163 165 167 172 

28. SOWINIEC 111 105 107 108 110 111 112 108 105 90 

29. SOWINKI 118 119 123 121 118 117 119 130 136 142 

30. ŚWIĄTNIKI 273 272 284 293 304 309 312 311 326 325 

31. WIÓREK 728 748 751 771 789 785 792 804 809 814 

32. ŻABINKO 321 319 326 324 320 322 322 327 330 325 

Ogółem 26780 27510 28135 28783 29489 29979 30493 31045 31633 31933 
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Wykaz ilościowy mieszkańców Miasta oraz Gminy Mosina – stan na dzień  

31 grudnia 2019 r. 

Gmina Mosina liczy łącznie 32 452 mieszkańców (pobyt stały i czasowy – stan na 31 grudnia 2019 

r.).  Tereny miejskie liczą 13 809 osoby, natomiast wiejskie 18 643 osoby. 

Kod terytorialny Miejscowość 
Mieszkańcy 

stali czasowi Razem 

3021104 MOSINA 13585 224 13809 

3021105 BABKI 424 1 425 

3021105 BARANOWO 52  52 

3021105 BARANÓWKO 84  84 

3021105 BOGULIN 2  2 

3021105 BOLESŁAWIEC 101 49 150 

3021105 BORKOWICE 264 5 269 

3021105 CZAPURY 2902 31 2933 

3021105 DASZEWICE 1908 7 1915 

3021105 DRUŻYNA 568 10 578 

3021105 DYMACZEWO NOWE 335 17 352 

3021105 DYMACZEWO STARE 406 5 411 

3021105 GŁUSZYNA LEŚNA 38  38 

3021105 JEZIORY 32  32 

3021105 KONSTANTYNOWO 30  30 

3021105 KRAJKOWO 162 1 163 

3021105 KROSINKO 936 20 956 

3021105 KROSNO 2764 53 2817 

3021105 KUBALIN 12  12 

3021105 LUDWIKOWO 42 4 46 

3021105 MIECZEWO 576 7 583 

3021105 NOWINKI 213 1 214 

3021105 PECNA 1895 15 1910 

3021105 RADZEWICE 397 5 402 

3021105 ROGALIN 729 24 753 

3021105 ROGALINEK 1608 14 1622 

3021105 SASINOWO 172 1 173 

3021105 SOWINIEC 90  90 

3021105 SOWINKI 142 5 147 

3021105 ŚWIĄTNIKI 325 4 329 

3021105 WIÓREK 814 12 826 

3021105 ŻABINKO 325 4 329 

Ogółem 32 31933 519 32452 
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Informacja o stanie ludności i zdarzeniach zarejestrowanych w ewidencji 

mieszkańców Gminy Mosina w latach 2018 – 2019 

Informacja o stanie i ruchu ludności 

 

 

Lp. 

 

 

Wyszczególnienie 

Ilość mieszkańców 

stałych – stan na 

31 grudnia 2018 r. 

Ilość mieszkańców 

stałych - stan  na 

31 grudnia 2019 r. 

Saldo migracji w 

2019 roku 

Zameldowani na 

pobyt czasowy 

trwający  ponad  

3 miesiące - stan  na 

31 grudnia  

2019 r. 

1. Miasto Mosina 13 523 13 585 + 62 224 

2. Gmina Mosina 18 110 18 348 + 238 295 

 Razem 31 633 31 933 + 300 519 

 

1. Liczba dzieci  z rocznika 2018 – 402      Liczba dzieci z rocznika 2019 – 378 

2. Liczba zgonów w 2018 roku – 271         Liczba zgonów w 2019 roku – 256 

Zgłoszenia meldunkowe zarejestrowane w urzędzie w roku 2019 w Gminie Mosina 

 

L.p. 

 

Wyszczególnienie 

 

Miasto Mosina 

 

Gmina Mosina 

1. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 102 197 

2. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 4 7 

3. Wymeldowanie decyzją administracyjną 2 4 

4. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt stały 2 5 

5. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt czasowy 0 0 

6. Zgłoszenie pobytu stałego 244 491 

7. Zgłoszenie pobytu stałego - przemeldowanie na terenie gm. 86 111 

8. Zgłoszenie pobytu czasowego 318 269 

9. Zgłoszenie powrotu z pobytu stałego za granicą 0 0 

 

Zgłoszenia meldunkowe zarejestrowane w urzędzie w latach 2018 oraz 2019 w Gminie Mosina  

Lp. Wyszczególnienie 2018 rok 2019 rok 

1. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 227 299 

2. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 12 11 

3. Wymeldowanie decyzją administracyjną 15 6 

4. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt stały 4 7 

5. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt czasowy 1 0 

6. Zgłoszenie pobytu stałego 921 735 

7. Zgłoszenie pobytu stałego - przemeldowanie na terenie gm. 256 197 

8. Zgłoszenie pobytu czasowego 339 587 

9. Zgłoszenie powrotu z pobytu stałego za granicą 0 0 
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Sołectwa (mieszkańcy zameldowani na pobyt stały) 

L

p. 
Siedziba sołectwa Nazwa miejscowości 

Ilość mieszkańców w 

miejscowościach 

Ilość 

mieszkańców  

w sołectwach 

1. Babki Babki 424  

  Kubalin 12  

  Głuszyna Leśna 38  

   Razem 474 

2. Baranówko Baranówko - 84 

3. Borkowice Borkowice 264  

  Bolesławiec 101  

   Razem 365 

4. Czapury Czapury - 2902 

5. Daszewice Daszewice - 1908 

6. Drużyna Drużyna 568  

  Nowinki 213  

   Razem 781 

7. Dymaczewo Nowe Dymaczewo Nowe - 335 

8. Dymaczewo Stare Dymaczewo Stare - 406 

9. Krajkowo Krajkowo 162  

  Baranowo 52  

   Razem 214 

10. Krosno Krosno - 2764 

11. Krosinko Krosinko 936  

  Ludwikowo 42  

   Razem 978 

12. Mieczewo Mieczewo - 576 

13. Pecna Pecna 1895  

  Konstantynowo 30  

   Razem 1925 

14. Radzewice Radzewice - 397 

15. Rogalin Rogalin - 729 

16. Rogalinek Rogalinek - 1608 

17. Sasinowo Sasinowo - 172 

18. Sowinki Sowinki 142  

  Sowiniec 90  

  Bogulin 2  

   Razem 234 

19. Świątniki Świątniki - 325 

20. Wiórek Wiórek - 814 

21. Żabinko Żabinko - 325 
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Osiedla (mieszkańcy zameldowani na pobyt stały) 

Lp. Nr osiedla Ilość mieszkańców 

1. Osiedle Nr 1 1 235 

2. Osiedle Nr 2 1 807 

3. Osiedle Nr 3 3 654 

4. Osiedle Nr 4 3 618 

5. Osiedle Nr 5 1 069 

6. Osiedle Nr 6 1 854 

7. Osiedle Nr 7 348 

 RAZEM 13 585 

 

Liczba urodzeń, zgonów, zawartych małżeństw oraz rozwodów 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba urodzeń (żywych)- z rejestru 

mieszkańców 

 

449 

 

437 

 

459 

 

 

450 

 

417 

 

378 

Liczba zgonów – z rejestru mieszkańców  

214 

 

230 

 

243 

 

220 

 

271 

 

256 

Liczba zawartych małżeństw 

zarejestrowanych w księgach USC 

Mosina: 

 

- konkordatowych 

 

- w Urzędzie Stanu Cywilnego (cywilne) 

 

-    zagraniczne akty małżeństw 

transkrybowane do polskich ksiąg 

 

128 

 

74 

 

47 

 

 

   7 

 

127 

 

72 

 

49 

 

 

   6 

 

139 

 

84 

 

47 

 

 

   8 

 

123 

 

73 

 

46 

 

 

   4 

 

114 

 

65 

 

45 

 

 

   4 

 

 

116 

 

54 

 

51 

 

 

    11 

 

Liczba rozwodów – wpisanych do aktów 

małżeństw zarejestrowanych w USC 

Mosina 

 

 

49 

 

 

 

41 

 

42 41 41   55 

Zauważalny jest znaczny spadek dynamiki przyrostu ilości mieszkańców Gminy Mosina w roku 

2019 wobec lat poprzednich. W sytuacji sprzed COVID-19 można by analizować, czy jest to 

chwilowe, jednoroczne spowolnienie, czy też powoli wyczerpuje się potencjał migracyjny 

Polaków. 

Jednak obecnie, w sytuacji wstrząsu spowodowanego przez COVID-19, który przekłada się na 

niepewność na rynku pracy i poziomu zarobków tendencja zwolnienia tempa przyrostu 

mieszkańców może zostać podtrzymana czy wręcz utrwalona. 

 

2. STRATEGIA ROZWOJU GMINY 

Strategia Rozwoju Gminy Mosina 2020+ została przyjęta Uchwałą Nr LV/383/14 Rady Miejskiej 

w Mosinie z dnia 30 stycznia 2014 roku.  

Poniższe tabele przedstawiają cele operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Mosina na lata 2014-

2020+ oraz podejmowane w ramach nich kierunki działań oraz konkretne przykłady działań. 
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Cel strategiczny: Wzmocnienie roli edukacji oraz wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców 

Cele operacyjne: Kierunki działań: Przykładowe podjęte działania: 

Poprawa warunków, 

jakości i dostępności 

edukacji 

1. Rozbudowa obiektów szkolnych. 

2. Rozwój infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej przy obiektach szkolnych. 

3. Utrzymanie wysokiego poziomu usług 

oświatowych, wysokiej jakości kształcenia. 

4. Rozwój oferty edukacyjnej, dodatkowych 

zajęć dla dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, 

ukierunkowanej na rozwój intelektualny, 

jak i psychofizyczny i kulturalny, również 

we współpracy z instytucjami kultury, 

organizacjami pozarządowymi, WPN. 

5. Dalsze doposażanie placówek oświatowych 

w nowoczesne sprzęty wysokiej jakości 

służące edukacji. 

6. Dokształcanie nauczycieli, szczególnie w 

kierunkach pozwalających im kształtować 

interesującą ofertę zajęć dodatkowych. 

- rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z 

salą gimnastyczną w Czapurach, 

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w 

Krosinku, 

Rozbudowa Zespołu Szkół w Krośnie, 

- termomodernizacja trzynastu placówek 

oświatowych w Gminie Mosina, 

- dofinansowanie bibliotek w ramach 

„Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”, 

- dofinansowanie sprzętu dla szkół w 

ramach programu „Aktywna tablica”, 

- „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia 

w Szkole Podstawowej w Krosinku”, 

- „Nauka na zielono, budowa zielonych sal”, 

- „EKOświata w Mosinie”, 

- realizacja projektu „Radosne przedszkolaki 

w Gminie Mosina – płatności w zakresie 

budżetu środków europejskich” 

- dokształcanie nauczycieli (szkolenia, 

konferencje, projekty, w tym także 

międzynarodowe), 

- program „Ekologiczna kampania 

edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia 

terenowe Przyrodnicze Skarby 

Mikroregionu WPN” 

Wspieranie 

przedsiębiorczości 

mieszkańców, w 

szczególności w zakresie 

rozwoju 

„ekoprzedsiębiorstw”, 

innowacyjnych 

przedsiębiorstw,  

„czystych” technologii 

1. Zwiększenie inwestycyjnej atrakcyjności 

gminy jako ośrodka rozwoju usług dla 

ludności, drobnej przedsiębiorczości i 

ekoprodukcji. 

2. Wspieranie rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości w zakresie „czystych” 

technologii. 

3. Szkolenia dla przedsiębiorców. 

- liczne szkolenia organizowane przez 

Gminne Centrum Informacji 

 
Cel strategiczny: Rozwój usług publicznych istotnych dla rozwoju społecznego gminy 

Cele operacyjne: Kierunki działań: Przykładowe podjęte działania: 

Zapewnienie 

mieszkańcom gminy 

dostępu do usług opieki 

zdrowotnej i pomocy 

społecznej na najwyższym 

poziomie 

1. Poprawa dostępu do specjalistycznej 

opieki zdrowotnej. 

2. Poprawa skuteczności działań w zakresie 

pomocy społecznej. 

3. Organizacja zajęć zapobiegających 

wykluczeniu społecznemu. 

4. Wyznaczanie miejsc pod rozwój usług 

zdrowia. 

5. Rozwój e-usług dla interesantów Urzędu 

Miejskiego w Mosinie. 

- organizacja punktów konsultacyjnych, grup 

wsparcia, organizacja i prowadzenie świetlic 

opiekuńczych, zespołów 

interdyscyplinarnych, punktu 

terapeutycznego, wsparcia psychologa, 

- dotacje dla organizacji pozarządowych na 

realizację m.in.: organizacji pomocy 

żywnościowej i rzeczowej dla mieszkańców 

Gminy Mosina, wieczerzy wigilijnej, 

organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży, 
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6. Stworzenie systemu informacji 

przestrzennej wraz z budową geoportalu. 

- www.rodzina.mosina.pl 

- stworzenie i wdrożenie zintegrowanego 

systemu zarządzania Gminą Mosina w 

oparciu o system informacji o terenie 

SIT/GIS (SIT – System Informacji 

Terenowej – Land Information System, GIS 

– System Informacji Geograficznej – 

Geographics Information System), 

- Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu - eInclusion”, 

- dostosowanie strony www.mosina.pl do 

potrzeb osób z niepełnosprawno-ściami, 

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mosinie 

(adaptacja pomieszczeń), 

Zapewnienie 

mieszkańcom atrakcyjnej 

oferty kulturalnej, miejsc 

integracji i spędzania 

wolnego czasu 

1. Rozwój zaplecza infrastrukturalnego dla 

kultury, w szczególności na terenach 

wiejskich – zapewnienie mieszkańcom 

atrakcyjnych miejsc integracji i spędzania 

wolnego czasu, rozwoju kulturalnego i 

społecznego, poprzez budowę i 

rozbudowę obiektów pełniących funkcje 

kulturalne i społeczne (m.in. świetlice 

wiejskie). 

2. Przystosowanie obiektów kulturalnych do 

aktualnych potrzeb mieszkańców, 

inwestycje poprawiające stan 

infrastruktury kultury, bez barier dla osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

3. Wzbogacenie form działalności 

kulturalnej na terenie gminy, usługi 

kultury aktywnej i biernej np. 

wyznaczenie miejsc organizacji imprez 

zbiorowych z odpowiednią infrastrukturą, 

wspieranie multimedialnych form i 

niestandardowych działań kulturalnych, 

innowacyjnych rozwiązań. 

4. Działania na rzecz zapobiegania zjawisku 

wykluczenia społecznego poprzez szeroko 

rozumianą integrację społeczną. 

5. Wspieranie zaangażowania wszystkich 

mieszkańców w działania na rzecz 

społeczności lokalnej. 

6. Wsparcie organizacji pozarządowych 

zajmujących się kulturą, pomocą 

społeczną i aktywną integracją. 

7. Rewitalizacja zabytkowych obiektów oraz 

placu starego rynku w Mosinie. 

- przy MOK wybudowano budynek 

gospodarczo-magazynowy, 

- budowa i modernizacja świetlic wiejskich 

w Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, 

Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie 

Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, 

Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, 

Krosinku, Rogalinie, Rogalinku, Krośnie, 

- dotacje dla organizacji pozarządowych na 

realizację zadań publicznych i na 

organizację imprez kulturalnych, w tym 

festiwali  

i przeglądów muzycznych, integracji i 

aktywizacji seniorów, przeglądów 

twórczości amatorskiej, upowszechniania 

śpiewy chóralnego i muzyki znanych 

mistrzów, prowadzenia ognisk muzycznych, 

zapoznania z folklorem różnych części 

Polski, organizacja imprez jubileuszowych, 

pikniki rodzinne, udział w przedstawieniach 

teatralnych, prowadzenie pracowni 

plastycznych, festiwale piosenki harcerskiej, 

imprezy karnawałowe, Artystyczne Dni z 

Gitarą, prowadzenie teatru amatorskiego, 

- coroczne Festyny Organizacji 

Pozarządowych, 

- realizacja Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Mosina www.bogm.mosina.pl, 

- modernizacja rynku w Mosinie, 

 

 

Upowszechnianie sportu i 

rekreacji 

1. Popularyzacja sportu i różnych form 

aktywnego spędzania czasu wolnego, 

inicjowanie aktywności ruchowej w 

różnych środowiskach społecznych 

poprzez organizację akcji społecznych. 

- budowa hali widowiskowo-sportowej w 

Mosinie, 

- stypendia dla sportowców i trenerów, 

- dotacje dla organizacji pozarządowych na 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
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2. Zintensyfikowanie działań w zakresie 

lepszego wykorzystania przez instytucje 

oświatowe i organizacje pozarządowe 

sportowej bazy szkolnej. 

3. Doskonalenie systemu wspierania 

rzeczowego i finansowego dzieci i 

młodzieży uzdolnionej sportowo 

(stypendia, nagrody, wsparcie rzeczowe i 

bazowe). 

4. Wspieranie organizacji pozarządowych 

realizujących zadania z zakresu sportu, w 

szczególności organizowane przez 

związki sportowe. 

5. Zagospodarowanie rzeki Warty w celu 

propagowania sportów wodnych 

(kajakarstwo, wioślarstwo, turystyczne 

łodzie motorowodne). 

6. Modernizacja i rozbudowa bazy 

żeglarskiej wraz z opracowaniem 

programu edukacji proekologicznej nad J. 

Łódzko-Dymaczewskim (współpraca z 

WPN). 

7. Rozwój i budowa sieci ścieżek 

rowerowych, w tym łączących obiekty 

turystyczne i rekreacyjne. 

8. Budowa obiektów rekreacyjno-

sportowych, w tym krytej pływalni. 

9. Dalszy rozwój terenu Glinianek w celu ich 

zagospodarowania. 

w szczególności: organizację spływów 

kajakowych, mistrzostwa motorowe, rajdy 

rowerowe, edukację żeglarską, turnieje 

sportowe, zawody łodzi turystycznych, 

zajęcia pozalekcyjne, aktywizację ruchową 

seniorów, konkursy wędkarskie, szkolenia z 

piłki nożnej, siatkowej, judo, tańca, 

aerobiku, piłki halowej, mistrzostwa w 

kolarstwie górskim, turnieje sportowe, 

- budowa boiska o nawierzchni 

poliuretanowej wraz z infrastrukturą w 

Pecnej, 

-budowa skateparku w Mosinie ul. Nizinna, 

- termoizolacja budynku OSiR przy ul. 

Szkolnej, 

- koncepcja i projekt budowy pływalni przy 

Parku Strzelnica, 

- budowa ścieżki dydaktycznej wokół 

Glinianek „Zmniejszenie nadmiernej i 

niekontrolowanej presji turystycznej na 

gatunki i siedliska na terenach chronionych 

WPN oraz obszarach Natura 2000 poprzez 

budowę małej infrastruktury – budowa 

ścieżki dydaktycznej”, 

- 2018 – Mistrzostwa Świata w Nordic 

Walking, 

- remont szatni w sali OSiR, 

- projekt i budowa pomostu i otoczenia przy 

przystani żeglarskiej nad Jeziorem Łódzko-

Dymaczewskim 

Utrzymanie wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa  

w gminie 

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach. 

2. Zmniejszenie przestępczości w gminie – 

rozbudowa systemu monitoringu. 

3. Budowa schroniska dla zwierząt. 

- rozbudowa monitoringu miejskiego, 

wymiana kamer na cyfrowe, budowa 

monitoringu w Czapurach, przy Zespole 

Szkół w Krośnie, 

- budowa chodników, oświetlenia 

drogowego, wyznaczanie nowych przejść 

dla pieszych, sygnalizacji świetlnej w 

Mosinie przy ul. Krasickiego oraz w 

Czapurach przy ul. Żurawinowej 

 

Cel strategiczny: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy 

Cel operacyjny: Kierunki działań: Przykładowe podjęte działania: 

Rozwój infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

1. Lepsze wykorzystanie zasobów 

naturalnych i rozwijanie infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej służącej 

uprawnianiu turystyki weekendowej, w 

tym ścieżek rowerowych, wytyczanie tras 

biegowych. 

2. Promowanie aktywnej turystyki ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

rowerowej, biegowej, kajakowej, pieszej 

oraz narciarstwa biegowego. 

- budowa ścieżek rowerowych: Dymaczewo 

Stare-Dymaczewo Nowe (projekt 2014), 

koncepcja budowy ścieżki Rogalinek-

Rogalin, Wiórek-Sasinowo, Daszewice ul. 

Poznańska, ścieżka wokół Glinianek, projekt 

ścieżki do Żabinka, 

- budowa tężni solankowej w Ptasim Parku, 

- budowa siłowni zewnętrznych w całej 

Gminie, 
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3. Wspieranie rozbudowy innej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w 

połączeniu z ofertą funkcjonującej już 

infrastruktury i instytucji kultury, sportu i 

rekreacji. 

4. Budowa małej architektury rekreacyjnej. 

- „Aktywna Trójka” – trasy rowerowe, 

biegowe, narciarstwo biegowe, 

- budowa ścieżki dydaktycznej wokół 

Glinianek „Zmniejszenie nadmiernej i 

niekontrolowanej presji turystycznej na 

gatunki i siedliska na terenach chronionych 

WPN oraz obszarach Natura 2000 poprzez 

budowę małej infrastruktury – budowa 

ścieżki dydaktycznej”. 

 

Cel strategiczny: Budowa wizerunku Gminy i jej promocja 

Cel operacyjny: Kierunki działań: Przykładowe podjęte działania: 

Rozpoznawalna marka 

1. Opracowanie strategii promocji gminy, w 

tym opracowanie struktury i strategii 

promocji marki. 

2. Promocja dziedzictwa kulturowego. 

3. Kreowanie wizerunku gminy turystyczno-

rekreacyjnej. 

- Strategia Promocji Gminy Mosina na lata 

2014-2020, 

- kampania „Mosina – naturalnie piękne 

miejsce”, 

- promocja Gminy w „Welcome to Poland” 

– prezentacja turystyczna i inwestycyjna 

Gminy, promocja w „Nasz Głos Poznański”, 

w folderze „Wielkopolska”, promocja w 

serwisie Polskiej Agencji Prasowej, 

członkostwo w PLOT, 

- cykl filmów promocyjnych (Gmina Mosina 

– tutaj warto zamieszkać) 

 

Cel strategiczny: Rozwój mieszkalnictwa 

Cel operacyjny: Kierunki działań: Przykładowe podjęte działania: 

Zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych 

1. Przygotowanie planistyczne nowych 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

2. Budowa sieci wodociągowej oraz 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

3. Kontynuacja rozwoju budownictwa 

społecznego. 

4. Modernizacja i remonty mieszkaniowych 

zasobów komunalnych, rozwój 

budownictwa socjalnego. 

5. Rozwój innych usług i z nimi związanej 

infrastruktury niezbędnej do obsługi 

mieszkańców w większych skupiskach 

terenów mieszkaniowych. 

6. Promowanie wizerunku gminy jako 

miejsca bardzo atrakcyjnego do 

zamieszkania. 

- budowa kanalizacji sanitarnej: Rogalinek – 

rejon ul. Świerkowej; Mosina ul. 

Nałkowskiej; Krosinko ul Wierzbowa; ul. 

Fredry w Mosinie; ul. Krótka w Mosinie 

- budowa sieci wodociągowych: 

Dymaczewo Stare – rejon ul. Czereśniowej, 

droga boczna do ul. Czereśniowej oraz ul. 

Czereśniowa; Krosno – rejon ul. Wiosennej; 

Mosina ul. Bukowa, ul. Platanowa, ul. 

Gajowa; Dymaczewo Nowe – rejon ul. 

Pogodnej; Kubalin, Drużyna; Daszewice ul. 

Dolna; projekt Sowiniec; projekt Pecna – ul. 

Sosnowa; projekt Daszewice ul. Wierzbowa; 

projekt Czapury rejon ul. Leśnej i Dębowej; 

Mosina ul. Brandysa, 

- budowa kanalizacji deszczowej: Mosina – 

rejon ul. Gałczyńskiego i ul. Sowinieckiej 

oraz ulice w części północnej od ul. 

Sowinieckiej; Krosinko ul. Ludwikowska i 

ul. Wiejska, ul. Lipowa, ul. Stęszwska, ul. 

Ogrodowa, ul. Zielona, ul. Wodziczki, ul. 

Piaskowa, ul. Zamoyskiego; ul. Czereśniowa 

w Mosinie; ul. Torowa, ul. Jesionowa, ul. 

Cisowa, ul. Dębowa, ul. Ogrodowa w 
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Mosinie; ul. Wodna w Mosinie; Mosina ul. 

Strzałowa, ul. Krętej w Czapurach,  

- zbiornik i przepompownia w ul. Leśmiana 

– odwodnienie osiedla Nowe Krosno, 

- pocztówki, filmy, publikacje, banery, 

plakaty promujące Gminę, 

- organizacja systemu odbioru odpadów, 

spółka Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Mosina 2020+ przestaje obowiązywać w bieżącym roku. Zostanie 

wszczęta procedura tworzenia i przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mosina na kolejny okres. 

  

3. ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ GMINY 

 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

dochody 

majątkowe 
9 489 588,02 5 227 663,07 7 799 791,17 6 510 464,21 10 091 494,97 12 452 456,01 

w tym:       

dochody ze 

sprzedaży 

majątku 

4 466 784,89 1 834 257,40 3 202 415,16 3 891 400,89 3 050 815,38 1 447 944,82 

 

 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

wydatki 

ogółem 
84 535 923,27 87 170 511,52 106 140 041,39 139 232 499,11 146 087 259,31 163 944 259,25 

wydatki 

wykonanie z 

tytułu 500 + 

0,00 0,00 16 281 485,51 22 158 754,09 21 520 113,18 32 670 980,41 

wydatki po 

odjęciu 500+ 
84 535 923,27 87 170 511,52 89.858.555,88 117.073.745,02 124.567.146,13 131.273.278,84 

w tym:       

wydatki 

majątkowe 
15 710 085,25 14 882 550,79 11 350 599,12 26 922 401,76 28 112 315,19 22 421 451,45 

procentowy 

udział 

wydatków 

majątkowych 

do wydatków 

po odjęciu 

500+ 

18,58% 17,07% 12,63% 23,00% 22,57% 17,08% 

procentowy 

udział 

wydatków 

majątkowych 

do wydatków 

ogółem 

18,58% 17,07% 10,69% 19,34% 19,24% 13,68% 
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 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

liczba 

ludności 

według 

danych 

ewidencji 

ludności UM 

Mosina 

29907 30374 30902 31468 32125 32452 

kwota 

wydatków 

majątkowych 

15 710 085,25 14 882 550,79 11 350 599,12 26 922 401,76 28 112 315,19 22 421 451,45 

wydatki 

majątkowe 

na 1 

mieszkańca 

525,30 489,98 367,31 855,55 875,09 690,91 

 
 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

wydatki na 

zadania 

zlecone 

6 686 339,37 7 426 589,02 25 377 664,16 31 553 793,23 32 621 428,79 44 050 061,03 

Wojewoda 

Wielkopolski 
6 467 482,37 7 204 672,02 25 350 875,10 31 547 817,23 32 348 794,16 43 826 694,87 

Krajowe 

Biuro 

Wyborcze 

218 857,00 221 917,00 26 789,06 5 976,00 272 634,63 223 366,16 

 
 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

wydatki 

ogółem 
84 535 923,27 87 170 511,52 106 140 041,39 139 232 499,11 146 087 259,31 163 944 259,25 

wydatki ze 

środków 

europejskich 

3 951 171,49 4 345 931,09 28 156,96 7 133 895,41 8 479 385,10 3 926 496,90 

procentowy 

udział 

wydatków ze 

środków 

europejskich 

do wydatków 

ogółem 

4,67% 4,99% 0,03% 5,12% 5,80% 2,40% 

 

KWOTA   DŁUGU      

 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

dochody 

wykonane 
85 884 856,19 88 869 879,83 116 119 559,15 128 555 394,06 143 895 550,69 167 914 170,47 

kwota długu 25 623 912,07 22 590 443,02 22 497 430,14 28 937 478,22 34 161 180,17 32 906 629,10 

wskaźnik 

zadłużenia 
29,84% 25,42% 19,37% 22,51% 23,74% 19,60% 

       

       

 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

dochody 

wykonane 
85 884 856,19 88 869 879,83 116 119 559,15 128 555 394,06 143 895 550,69 167 914 170,47 

wykonanie 

500+ 
  16 281 485,51 22 158 754,09 21 520 113,18 32 670 980,41 
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dochody po 

odjęciu 500+ 
85 884 856,19 88 869 879,83 99 838 073,64 106 396 639,97 122 375 437,51 135 243 190,06 

kwota długu 25 623 912,07 22 590 443,02 22 497 430,14 28 937 478,22 34 161 180,17 32 906 629,10 

wskaźnik 

zadłużenia 
29,84% 25,42% 19,37% 22,51% 23,74% 19,60% 

wskaźnik 

zadłużenia po 

odjęciu 500+ 

  22,53% 27,20% 27,92% 24,33% 

 

 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

wynik budżetu 1 348 932,92 1 699 368,31 9 979 517,76 -10 677 105,05 -2 191 708,62 3 969 911,22 

 

 rok 2018 rok 2019 

dział 750 Administracja publiczna 11 187 257,39 12 234 376,31 

dział 801 Oświata 48 116 180,52 56 874 063,67 

dział 900 Ochrona środowiska 11 867 232,75 15 359 761,09 

Wydatki ogółem 146 087 259,31 163 944 259,25 

 

Wydatki na transport w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy 

Rok  Suma umów na transport 

Liczba 

mieszkańców 

Gmina Mosina 

Wydatki w 

przeliczeniu na 1 

mieszkańca 

2019 Linia: 691, 692, 693, 694, 698, 699 1 390 904,57 zł 32452 42,86 zł 

2019 ZTM 1 081 647,63 zł 32452 33,33 zł 

2019 PKS 30 500,00 zł 32452 0,94 zł 

RAZEM: 2 503 052,20 zł 32452 77,13 zł 
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Informacja o wielkości zadłużenia gminy Mosina

terminy wykupu 

obligacji i spłaty 

pożyczek 

obligacje  

3.500.000,00 

zł rok 2013 

obligacje  

3.000.000,00 

zł rok 2014 

obligacje 

1.000.000,00 

zł rok 2015 

obligacje 

6.000.000,00  

rok 2016 

obligacje 

13.500.000,00 

2017 r. 

obligacje 

10.000.000,00 

2018 r. 

obligacje 

6.000.000,00  

2019 r. 

obligacje 

19.000.000,00 

2020 r. 

obligacje 

12.500.000,00 

2021 r. 

obligacje 

5.700.000,00  

2022 r. 

pożyczka z 

WFOŚiGW 

144.900,00 

zł Budowa 

kanalizacji 

sanitarnej 

ul. Fredry 

w Mosinie 

pożyczka 

WFOŚiGW 

953.998,02 

zł Budowa 

kanalizacji 

deszczowej 

w ul. 

Torowej, 

Jesionowej, 

Cisowej, 

Dębowej, 

Ogrodowej 

w Mosinie 

pożyczka z 

WFOŚiGW 

500.000,00 

zł Budowa 

kanalizacji 

deszczowej 

w ul. 

Wodnej w 

Mosinie 

etap II 

umowa z 

dnia 

25.10.2016 

r. 

pożyczka z 

WFOŚiGW 

235000,00 zł 

Budowa 

kanalizacji 

sanitarnej w ul. 

Krótkiej w 

Mosinie 

umowa z 

dnia25.10.2016 

r. 

łączna kwota 

obligacji do 

wykupu i 

spłat 

pożyczek 

kwota długu 

na koniec 

roku 

2019 1 500 000,00 1 500 000,00 500 000,00   3 000 000,00     18 630,00 198 138,06 138 461,52 54 230,76 7 254 551,07 32 906 629,10 

2020    6 000 000,00  2 000 000,00     57 960,00 95 399,80 153 846,20 99 423,10 8 406 629,10 43 500 000,00 

2021     7 000 000,00 2 500 000,00         9 500 000,00 46 500 000,00 

2022     6 500 000,00 2 500 000,00         9 000 000,00 43 200 000,00 

2023       6 000 000,00   2 200 000,00     8 200 000,00 35 000 000,00 

2024        9 500 000,00 2 500 000,00      12 000 000,00 23 000 000,00 

2025        9 500 000,00 2 500 000,00      12 000 000,00 11 000 000,00 

2026         7 500 000,00 3 500 000,00     11 000 000,00 0,00 
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Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mosina w 2019 roku 

Wprowadzenie 

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2019-2025 oraz dane sprawozdawcze 

z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 rok. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/23/19 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami 

Rady Miejskiej w Mosinie: 

1. Uchwałą nr VI/29/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023; 

2. Uchwałą nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023; 

3. Uchwałą nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023; 

4. Uchwałą nr XI/74/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023; 

5. Uchwałą nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023; 

6. Uchwałą nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023; 

7. Uchwałą nr XIV/99/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 września 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023; 

8. Uchwałą nr XVI/113/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 października 2019 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023; 

9. Uchwałą nr XVII/123/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 października 2019 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023; 

10. Uchwałą nr XVIII/125/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 listopada 2019 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023; 
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11. Uchwałą nr XX/146/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025; 

12. Zarządzeniem nr 222/19 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została 

w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

obejmując: 

⎯ Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2019-2025 (załącznik 1); 

⎯ wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mosina (załącznik 2). 

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot 

przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. 

Dochody 

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosił ogółem 

165 498 898,85 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 167 914 170,47 

zł, tj. 101,46%. 

Dochody obejmują: 

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 155 651 775,81 zł, wykonane na dzień 

31.12.2019 r. w kwocie 155 461 714,46 zł, tj. 99,88%, w tym: 

⎯ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

(PIT) – zaplanowane w kwocie 43 944 364,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 

2019 r. w kwocie 44 359 948,00 zł, tj. 100,95%; 

⎯ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

(CIT) – zaplanowane w kwocie 852 000,00 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 

2019 r. w kwocie 902 715,55 zł, tj. 105,95%; 

⎯ podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 34 640 100,00 zł, wykonane na 

dzień 31 grudnia2019 r. w kwocie 34 193 061,13 zł, tj. 98,71%; 

⎯ dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 25 891 660,00 zł, wykonane 

na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 25 891 660,00 zł, tj. 100,00%; 

⎯ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane 

w kwocie 48 834 530,62 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 

48 175 328,77 zł, tj. 98,65%; 
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⎯ pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 489 121,19 zł, wykonane na dzień 

31 grudnia 2019 r. w kwocie 1 939 001,01 zł, tj. 130,21%. 

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 847 123,04 zł, wykonane na dzień 31 

grudnia 2019 r. w kwocie 12 452 456,01 zł, tj. 126,46%, w tym: 

⎯ dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł, wykonane 

na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1 447 944,82 zł,  tj. 85,17%; 

⎯ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w 

kwocie 6 301 039,02 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 

9 122 906,23 zł,  tj. 144,78%. 

Wydatki 

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosił ogółem 

172 763 020,78 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 163 944 259,25 

zł, tj. 94,90%. 

Wydatki obejmują: 

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 148 301 127,64 zł, wykonane na dzień 31 

grudnia 2019 r. w kwocie 141 522 807,80 zł, tj. 95,43%, w tym: 

⎯ wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 917 000,00 zł, 

wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 870 729,13 zł, tj. 94,95%. 

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 24 461 893,14 zł, wykonane na dzień 31 

grudnia 2019 r. w kwocie 22 421 451,45 zł, tj. 91,66%. 

Wynik wykonania budżetu 

Dochody Gminy Mosina zostały zrealizowane w wysokości 167 914 170,47 zł. Na realizację zadań 

gminnych przeznaczono kwotę 163 944 259,25 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę 

budżetową w wysokości 3 969 911,22 zł. 

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią 

i wyniosło 13 938 906,66 zł. 

Przychody 

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 953 020,99 zł, w 

tym: kredyty i pożyczki – 6 000 000,00 zł, tj. 100,00%. 
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Rozchody 

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 254 551,07 zł. 

Załącznik nr 1 do informacji rocznej do kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Mosina na lata 2019-2025 

Lp. Wyszczególnieni 

Plan 2019 – 

UCHWAŁA 

WPF 

Plan 2019 – 

ZMIANA 

WPF - plan 

budżetu na 31 

grudnia 2019 

r. 

Wykonanie 

2019 

Wykonanie 

planu 

(względem 

zmiany) 

1 Dochody ogółem 153 509 230,88 165 498 898,85 167 914 170,47 101,46% 

1.1 Dochody bieżące 133 658 343,16 155 651 775,81 155 461 714,46 99,88% 

1.1.1 

dochody z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

43 944 364,00 43 944 364,00 44 359 948,00 100,95% 

1.1.2 

dochody z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych 

852 000,00 852 000,00 902 715,55 105,95% 

1.1.3 podatki i opłaty 34 761 350,00 34 640 100,00 34 193 061,13 98,71% 

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 23 357 388,00 23 357 388,00 22 097 851,95 94,61% 

1.1.4 z subwencji ogólnej 24 439 808,00 25 891 660,00 25 891 660,00 100,00% 

1.1.5 
z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące 
28 494 421,16 48 834 530,62 48 175 328,77 98,65% 

1.2 Dochody majątkowe, w tym 19 850 887,72 9 847 123,04 12 452 456,01 126,46% 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 7 700 000,00 1 700 000,00 1 447 944,82 85,17% 

1.2.2 
z tytułu dotacji oraz środków 

przeznaczonych na inwestycje 
12 086 887,72 6 301 039,02 9 122 906,23 144,78% 

2 Wydatki ogółem 156 101 320,01 172 763 020,78 163 944 259,25 94,90% 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 117 743 296,52 148 301 127,64 141 522 807,80 95,43% 

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 498 918,56 498 918,56 0,00 0,00% 

2.1.1.1 

w tym: gwarancje i poręczenia 

podlegające wyłączeniu z limitu 

spłaty zobowiązań, o którym mowa w 

art. 243 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.1.2 

na spłatę przejętych zobowiązań 

samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej przekształconego 

na zasadach określonych w przepisach  

o działalności leczniczej, w 

wysokości, w jakiej nie podlegają 

sfinansowaniu dotacją z budżetu 

państwa 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 1 030 500,00 917 000,00 870 729,13 94,95% 

2.1.3.1 
odsetki i dyskonto określone w art. 

243 ust. 1 ustawy, w tym: 
1 010 500,00 881 000,00 870 729,13 98,83% 

2.1.3.1.1 

odsetki i dyskonto podlegające 

wyłączeniu z limitu spłaty 

zobowiązań, o którym mowa w art. 

243 ustawy, w terminie nie dłuższym 

niż 90 dni po zakończeniu programu, 

0,00 0,00 0,00 0,00% 
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projektu lub zadania i otrzymaniu 

refundacji z tych środków (bez 

odsetek i dyskonta od zobowiązań na 

wkład krajowy) 

2.1.3.1.2 

odsetki i dyskonto podlegające 

wyłączeniu z limitu spłaty 

zobowiązań, o którym mowa w art. 

243 ustawy, z tytułu zobowiązań na 

wkład krajowy 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

2.2 Wydatki majątkowe 38 358 023,49 24 461 893,14 22 421 451,45 91,66% 

3 Wynik budżetu -2 592 089,13 -7 264 121,93 3 969 911,22  

4 Przychody budżetu 10 000 000,00 14 672 032,80 16 953 020,99 115,55% 

4.1 
Nadwyżka budżetowa z lat 

ubiegłych 
0,00 0,00 0,00  

4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00  

4.2 
Wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust.2 pkt 6 ustawy 
0,00 8 672 032,80 10 953 020,99  

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 7 264 121,93 0,00  

4.3 
Kredyty, pożyczki, emisja papierów 

wartościowych 
10 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 100,00% 

4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 592 089,13 0,00 0,00 0,00% 

4.4 
Inne przychody niezwiązane z 

zaciągnięciem długu 
0,00 0,00 0,00 0,00% 

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5 Rozchody budżetu 7 407 910,87 7 407 910,87 7 254 551,07 97,93% 

5.1 

Spłaty rat kapitałowych kredytów i 

pożyczek oraz wykup papierów 

wartościowych 

7 407 910,87 7 407 910,87 7 254 551,07 97,93% 

5.1.1 

w tym łączna kwota przypadających 

na dany rok kwot ustawowych 

wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 

o którym mowa w art. 243 ustawy, z 

tego: 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

5.1.1.1 

w tym kwota przypadających na dany 

rok kwot wyłączeń określonych w art. 

243 ust. 3 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

5.1.1.2 

kwota przypadających na dany rok 

kwot wyłączeń określonych w art. 243 

ust. 3a ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

5.1.1.3 

kwota przypadających na dany rok 

kwot wyłączeń innych niż określone 

w art. 243 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

5.2 
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 

długu 
0,00 0,00 0,00 0,00% 

6 Kwota długu 36 753 269,30 32 753 269,30 32 906 629,10 100,47% 

7 

Kwota zobowiązań wynikających z 

przejęcia przez jednostkę 

samorządu terytorialnego 

zobowiązań po likwidowanych i 

przekształcanych jednostkach 

zaliczanych do sektora  finansów 

publicznych 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

8 

Relacja zrównoważenia wydatków 

bieżących, o której mowa w art. 242 

ustawy 
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8.1 
Różnica między dochodami 

bieżącymi a  wydatkami bieżącymi 
15 915 046,64 7 350 648,17 13 938 906,66 189,63% 

8.2 

Różnica między dochodami 

bieżącymi, skorygowanymi o środki,  

a wydatkami bieżącymi, 

pomniejszonymi o wydatki 

15 915 046,64 16 022 680,97 24 891 927,65 155,35% 

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań  

9.1 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 

spłaty zobowiązań, o której mowa w 

art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia zobowiązań 

związku współtworzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego i 

bez uwzględniania ustawowych 

wyłączeń przypadających na dany rok 

5,81% 5,31% 4,84%  

9.2 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 

spłaty zobowiązań, o której mowa w 

art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia zobowiązań 

związku współtworzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, 

po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń przypadających na dany rok 

5,81% 5,31% 4,84%  

9.3 

Kwota zobowiązań związku 

współtworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego 

przypadających do spłaty w danym 

roku budżetowym, podlegająca 

doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

9.4 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 

spłaty zobowiązań, o której mowa w 

art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 

po uwzględnieniu zobowiązań 

związku współtworzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego 

oraz po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń przypadających na dany rok 

5,81% 5,31% 4,84%  

9.5 

Wskaźnik dochodów bieżących 

powiększonych o dochody ze 

sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące, 

do dochodów budżetu, ustalony dla 

danego roku (wskaźnik jednoroczny) 

15,38% 5,47% 9,16%  

9.6 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony w art. 243 

ustawy, po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń, obliczony w 

oparciu o plan 3 kwartu roku 

poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy (wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) 

11,37% 11,37% 11,37%  

9.6.1 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony w art. 243 

ustawy, po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń, obliczony w 

oparciu o wykonanie roku 

poprzedzającego pierwszy rok 

12,55% 12,71% 12,71%  
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prognozy (wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) 

9.7 

Informacja o spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań określonego w 

art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 

zobowiązań związku 

współtworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń, obliczonego w oparciu o 

plan 3 kwartałów roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

Tak Tak Tak  

9.7.1 

Informacja o spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań określonego w art. 

243 ustawy, po uwzględnieniu 

zobowiązań związku 

współtworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczonego w oparciu o wykonanie 

roku poprzedzającego rok budżetowy 

Tak Tak Tak  

10 
Przeznaczenie prognozowanej 

nadwyżki budżetowej,  w tym na: 
0,00 0,00 3 969 911,22  

10.1 
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup 

papierów wartościowych 
0,00 0,00 3 969 911,22  

11 

Informacje uzupełniające o 

wybranych rodzajach wydatków 

budżetowych 

 

11.1 
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane 
42 655 031,41 45 540 736,50 45 089 866,42 99,01% 

11.2 

Wydatki związane z 

funkcjonowaniem organów jednostki 

samorządu terytorialnego 

9 335 034,67 10 844 742,69 10 565 800,11 97,43% 

11.3 
Wydatki objęte limitem, o którym 

mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 
40 576 088,58 26 099 911,65 23 790 677,33 91,15% 

11.3.1 Bieżące 4 492 658,66 4 580 484,09 3 833 403,94 83,69% 

11.3.2 Majątkowe 36 083 429,92 21 519 427,56 19 957 273,39 92,74% 

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 32 923 812,15 16 797 514,21 15 366 201,04 91,48% 

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 3 479 211,34 3 367 378,93 2 845 817,20 84,51% 

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 1 955 000,00 597 000,00 509 433,21 85,33% 

12 

Finansowanie programów, 

projektów lub zadań realizowanych 

z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy 

 

12.1 

Dochody bieżące na programy, 

projekty lub zadania finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

193 357,16 190 439,51 300 717,43 157,91% 

12.1.1 
-  w tym środki określone w art. 5 ust. 

1 pkt 2 ustawy 
193 357,16 190 439,51 300 717,43 157,91% 

12.1.1.1 

- w tym środki określone w art. 5 ust. 

1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 

z  zawartych umów na realizację 

programu, projektu lub zadania 

0,00 0,00 0,00 0,00% 



25 

12.2 

Dochody majątkowe  na programy, 

projekty lub zadania finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

12 086 887,72 5 837 103,49 5 836 539,70 99,99% 

12.2.1 
-  w tym środki określone w art. 5 ust. 

1 pkt 2 ustawy 
12 086 887,72 5 837 103,49 5 836 539,70 99,99% 

12.2.1.1 

- w tym środki określone w art. 5 ust. 

1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 

z zawartych umów na realizację 

programu, projektu lub zadania 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

12.3 

Wydatki bieżące na programy, 

projekty lub zadania finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

324 746,54 336 167,54 255 127,77 75,89% 

12.3.1 

-  w tym finansowane środkami 

określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

313 173,89 311 444,31 230 404,54 73,98% 

12.3.2 

Wydatki bieżące na realizację 

programu, projektu lub zadania 

wynikające wyłącznie z zawartych 

umów z podmiotem dysponującym 

środkami, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

12.4 

Wydatki majątkowe na programy, 

projekty lub zadania finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

13 771 832,62 4 111 585,52 3 671 369,13 89,29% 

12.4.1 

-  w tym finansowane środkami 

określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

10 302 046,13 2 965 371,39 2 938 295,24 99,09% 

12.4.2 

Wydatki majątkowe na realizację 

programu, projektu lub zadania 

wynikające wyłącznie z zawartych 

umów z podmiotem dysponującym 

środkami, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

12.5 

Wydatki na wkład krajowy w związku 

z umową na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowanego z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu 

na stopień finansowania tymi 

środkami 

3 481 359,14 1 170 937,36 757 797,12 64,72% 

12.5.1 

- w tym w związku z już zawartą 

umową na realizację programu, 

projektu lub zadania 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

12.6 

Wydatki na wkład krajowy w związku 

z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 

umową na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowanego w 

co najmniej 60% środkami, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

12.6.1 

- w tym w związku z już zawartą 

umową na realizację programu, 

projektu lub zadania 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

12.7 

Przychody z tytułu kredytów, 

pożyczek, emisji papierów 

wartościowych powstające w związku 

0,00 0,00 0,00 0,00% 
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z umową na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowanego z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu 

na stopień finansowania tymi 

środkami 

12.7.1 

- w tym w związku z już zawartą 

umową na realizację programu, 

projektu lub zadania 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

12.8 

Przychody z tytułu kredytów, 

pożyczek, emisji papierów 

wartościowych powstające w związku 

z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 

umowa na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowanego w 

co najmniej 60% środkami, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

12.8.1 

- w tym w związku z już zawartą 

umową na realizację programu, 

projektu lub zadania 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

13 

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty 

zobowiązań po samodzielnych 

publicznych zakładach opieki 

zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 

wyniku 

 

13.1 

Kwota zobowiązań wynikających z 

przejęcia przez jednostkę samorządu 

terytorialnego zobowiązań po 

likwidowanych i przekształcanych 

samodzielnych zakładach opieki 

zdrowotnej 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

13.2 

Dochody budżetowe z tytułu dotacji 

celowej z budżetu państwa, o której 

mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 

kwietnia 2011 r.  o działalności 

leczniczej (Dz.U.  z 2013 r. poz. 217, 

z późn. zm.) 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

13.3 

Wysokość zobowiązań podlegających 

umorzeniu, o którym mowa w art. 190 

ustawy o działalności leczniczej 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

13.4 

Wydatki na spłatę przejętych 

zobowiązań samodzielnego 

publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej przekształconego na 

zasadach określonych w przepisach  o 

działalności leczniczej 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

13.5 

Wydatki na spłatę przejętych 

zobowiązań samodzielnego 

publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej likwidowanego na 

zasadach określonych w przepisach  o 

działalności leczniczej 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

13.6 

Wydatki na spłatę zobowiązań 

samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej przejętych do 

końca 2011 r. na podstawie przepisów 

o zakładach opieki zdrowotnej 

0,00 0,00 0,00 0,00% 
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13.7 

Wydatki bieżące na pokrycie 

ujemnego wyniku finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

14 
Dane uzupełniające o długu i jego 

spłacie 
 

14.1 

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 

papierów wartościowych, o których 

mowa w pkt. 5.1., wynikające 

wyłącznie z tytułu zobowiązań już 

zaciągniętych 

7 407 910,87 7 407 910,87 7 254 551,07 97,93% 

14.2 
Kwota długu, którego planowana 

spłata dokona się z wydatków budżetu 
0,00 0,00 0,00 0,00% 

14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00% 

14.3.1 
spłata zobowiązań wymagalnych z lat 

poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 
0,00 0,00 0,00 0,00% 

14.3.2 

związane z umowami zaliczanymi do 

tytułów dłużnych wliczanych w 

państwowy dług publiczny 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

14.3.3 
wypłaty z tytułu wymagalnych 

poręczeń i gwarancji 
0,00 0,00 0,00 0,00% 

14.4 

Wynik operacji niekasowych 

wpływających na kwotę długu ( m.in. 

umorzenia, różnice kursowe) 

0,00 0,00 0,00 0,00% 
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Lp. Nazwa i cel Jednostka Od Do Nakłady 
Plan na 

1.01.2019 r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2019 r. 

Wykonanie 

Stopień 

realizacji w 

2019 r. 

Limit 

zobowiązań 

1 Przedsięwzięcia razem    341 279 950,32 40 576 088,58 26 099 911,65 23 790 677,33 91,15% 176 388 849,54 

1.a - wydatki bieżące    37 280 945,90 4 492 658,66 4 580 484,09 3 833 403,94 83,69% 27 169 794,83 

1.b - wydatki majątkowe    303 999 004,42 36 083 429,92 21 519 427,56 19 957 273,39 92,74% 149 219 054,71 

1.1 

Wydatki na programy, projekty 

lub zadania związane z 

programami realizowanymi z 

udziałem środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. 

o finansach publicznych 

(Dz.U.Nr 157, poz.1240,z 

późn.zm.): 

   29 051 021,57 14 556 941,46 4 442 941,08 4 219 555,45 94,97% 25 866 553,44 

1.1.1 - wydatki bieżące    1 292 043,34 274 705,54 331 355,56 287 651,60 86,81% 416 066,28 

1.1.1.1 

Budowa i wdrożenie 

zintegrowanego systemu 

zarządzania Gminą Mosina - 

zapewnienie ciągłości zadań 

planistycznych 

Urząd 

Miejski              

w Mosinie 

2017 2019 578 573,63 0,00 64 000,00 63 960,00 99,94% 64 000,00 

1.1.1.2 

Budowa ścieżki dydaktycznej – 

ścieżka na Gliniankach - 

zmniejszenie nadmiernej presji 

turystycznej na terenach 

chronionych WPN oraz Obszaru 

Natura 2000 

Urząd 

Miejski             

w Mosinie 

2017 2019 83 705,00 0,00 7 200,00 6 841,90 95,03% 7 200,00 

1.1.1.3 

Edukacja szkolna - Wsparcie 

kształcenia w Szkole 

Podstawowej w Krosinku 

Urząd 

Miejski        

w Mosinie 

2017 2020 102 442,74 36 666,70 36 666,70 36 666,70 100,00% 58 103,59 

1.1.1.4 

Niskoemisyjne przedsięwzięcia w 

zakresie transportu zbiorowego - 

poprawa jakości środowiska 

Urząd 

Miejski           

w Mosinie 

2018 2020 108 510,00 61 529,99 46 980,01 40 364,28 85,92% 108 510,00 
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1.1.1.5 

Podniesienie kompetencji 

cyfrowych - edukacja 

informatyczna mieszkańców 

Urząd 

Miejski          

w Mosinie 

2018 2020 130 788,00 99 398,88 99 398,88 62 708,75 63,09% 101 142,72 

1.1.1.6 

Poprawa jakości środowiska 

miasta Mosina poprzez rozwój 

systemów zieleni Miejskiej - 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

Urząd 

Miejski            

w Mosinie 

2017 2019 288 023,97 77 109,97 77 109,97 77 109,97 100,00% 77 109,97 

1.1.2 - wydatki majątkowe    27 758 978,23 14 282 235,92 4 111 585,52 3 931 903,85 95,63% 25 450 487,16 

1.1.2.1 

Budowa szczelnego zbiornika 

wód deszczowych - odwodnienie 

dróg na osiedlu Nowe Krosno 

Urząd 

Miejski                

w Mosinie 

2019 2020 8 759 617,77 1 659 617,77 459 617,77 459 617,77 100,00% 8 759 617,77 

1.1.2.2 

Budowa ścieżki dydaktycznej – 

ścieżka na Gliniankach - 

zmniejszenie nadmiernej presji 

turystycznej na terenach 

chronionych WPN oraz Obszaru 

Natura 2000 

Urząd 

Miejski        

w Mosinie 

2017 2019 1 933 592,43 170 000,00 266 250,18 263 370,00 98,92% 266 250,18 

1.1.2.3 

Kompleksowa modernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej - etap III - zwiekszenie 

efektywności energetycznej 

Urząd 

Miejski               

w Mosinie 

2016 2019 2 284 305,77 2 266 115,93 1 770 093,35 1 703 184,16 96,22% 1 770 093,35 

1.1.2.4 

Modernizacja obiektów 

pełniących funkcje kulturalno - 

społeczne - modernizacja 

świetlicy wiejskiej w Sowinkach 

- Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

Urząd 

Miejski          

w Mosinie 

2019 2020 971 622,00 0,00 1 622,00 1 353,00 83,42% 971 615,07 

1.1.2.5 

Niskoemisyjne przedsięwzięcia w 

obszarze transportu zbiorowego - 

podniesienie poziomu wdrażania 

strategii niskoemisyjnych w 

Gminie Mosina 

Urząd 

Miejski        

w Mosinie 

2016 2020 9 673 371,66 8 727 502,22 227 502,22 227 502,22 100,00% 9 673 371,66 

1.1.2.6 

Poprawa jakości środowiska 

miasta Mosina poprzez rozwój 

systemów zieleni Miejskiej - 

Urząd 

Miejski       

w Mosinie 

2017 2019 1 421 975,60 1 345 000,00 1 345 000,00 1 250 316,70 92,96% 1 345 000,00 
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Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

1.1.2.7 

Projekt zagospodarowania Parku 

Strzelnica, budowa dróg 

rowerowych - Stworzenie 

terenów rekreacyjnych wraz z 

obiektami małej architektury 

Urząd 

Miejski           

w Mosinie 

2018 2020 1 482 839,63 50 000,00 31 500,00 22 132,00 70,26% 1 432 885,76 

1.1.2.8 

Rewitalizacja Ptasiego Parku - 

działania z zakresu edukacji 

ekologicznej na terenie Gmin 

Czempiń i Mosina 

Urząd 

Miejski          

w Mosinie 

2019 2022 1 231 653,37 0,00 10 000,00 4 428,00 44,28% 1 231 653,37 

1.1.2.9 

Budowa i wdrożenie 

zintegrowanego systemu 

zarządzania Gminą Mosina - 

zapewnienie ciągłości zadań 

planistycznych 

Urząd 

Miejski             

w Mosinie 

2017 2019 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

1.2 

Wydatki na programy, projekty 

lub zadania związane z umowami 

partnerstwa publiczno-

prywatnego: 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

1.2.1 - wydatki bieżące    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

1.2.2 - wydatki majątkowe    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

1.3 

Wydatki na programy, projekty 

lub zadania pozostałe (inne niż 

wymienione w pkt 1.1 i 1.2): 

   312 228 928,75 26 019 147,12 21 656 970,57 19 571 121,88 90,37% 150 522 296,10 

1.3.1 - wydatki bieżące    35 988 902,56 4 217 953,12 4 249 128,53 3 545 752,34 83,45% 26 753 728,55 

1.3.1.1 

Analiza obszaru gminy Mosina 

pod kątem wyznaczenia i 

przystosowania terenu pod 

organizację imprez masowych - 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

organizacji imprez masowych 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2019 2020 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00% 40 000,00 

1.3.1.2 

Gospodarka odpadami 

komunalnymi - zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania 

systemu odbioru odpadów 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2019 2020 4 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4 525 000,00 
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1.3.1.3 

Planowanie przestrzenne - e - 

zapewnienie ciągłości realizacji 

zadań planistycznych 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2015 2020 2 525 000,01 350 000,00 350 000,00 230 132,65 65,75% 450 000,00 

1.3.1.4 

Realizacja zadań zgłaszanych 

przez mieszkańców - współudział 

w podejmowaniu decyzji o 

wydatkowaniu środków 

budżetowych 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2017 2020 340 996,75 136 702,00 126 377,41 115 883,44 91,70% 340 996,75 

1.3.1.5 

Świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu 

zbiorowego - zapewnienie 

optymalnej obsługi mieszkańców 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2016 2025 23 557 842,22 2 388 000,00 2 388 000,00 2 338 826,98 97,94% 18 166 842,22 

1.3.1.6 
Ubezpieczenie mienia gminnego 

- Ochrona mienia 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2014 2022 1 764 174,00 200 000,00 200 000,00 196 517,74 98,26% 860 000,00 

1.3.1.7 
Usługi pocztowe - skuteczne 

doręczanie korespondencji 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2016 2020 1 655 000,00 500 000,00 500 000,00 333 565,41 66,71% 1 000 000,00 

1.3.1.8 

Utrzymanie urządzenia 

wielofunkcyjnego  - poprawa 

jakości warunków pracy i obsługi 

Klienta 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2019 2024 55 000,00 0,00 11 000,00 1 628,49 14,80% 55 000,00 

1.3.1.9 
Utrzymanie zieleni - poprawa 

jakości środowiska 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2018 2022 797 089,58 533 251,12 533 251,12 217 468,59 40,78% 797 089,58 

1.3.1.10 

Współpraca z Powiatem 

Poznańskim - współpraca w 

zakresie przewozów pasażerskich 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2019 2020 128 800,00 0,00 30 500,00 30 500,00 100,00% 128 800,00 

1.3.1.11 

Wynajem pomieszczeń 

biurowych - Zapewnienie 

warunków pracy i obsługi 

klientów 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2017 2021 370 000,00 30 000,00 30 000,00 29 669,04 98,90% 310 000,00 

1.3.1.12 

Zapewnienie ciągłości projektu 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu na terenie Gminy 

Mosina" - dostępność internetu 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2015 2020 230 000,00 60 000,00 60 000,00 51 560,00 85,93% 80 000,00 
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dla osób narażonych na 

wykluczenie cyfrowe 

1.3.2 - wydatki majątkowe    276 240 026,19 21 801 194,00 17 407 842,04 16 025 369,54 92,06% 123 768 567,55 

1.3.2.1 

Budowa i modernizacja dróg i 

chodników na terenie Gminy - 

Poprawa bezpieczeństwa 

komunikacyjnego na terenie 

Gminy 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2007 2025 136 343 580,99 8 345 000,00 5 957 879,87 4 647 545,44 78,01% 46 397 879,87 

1.3.2.2 

Budowa i modernizacja dróg i 

chodników na terenie Gminy - 

Poprawa bezpieczeństwa 

komunikacyjnego na terenie 

Gminy 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2019 2020 9 198 301,22 0,00 425 673,58 425 673,58 100,00% 9 198 301,22 

1.3.2.3 

Budowa i rozbudowa obiektów 

pełniących funkcje kulturalno - 

oświatowe i społeczne - 

Stworzenie warunków rozwoju 

społeczności lokalnych 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2007 2021 11 772 370,00 715 000,00 838 370,00 836 900,00 99,82% 6 758 370,00 

1.3.2.4 

Budowa i rozbudowa oświetlenia 

drogowego, rozbudowa bazy 

ochrony p.poż. i monitoringu - 

Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2007 2025 8 283 000,00 340 000,00 532 000,00 491 506,99 92,39% 4 433 000,00 

1.3.2.5 

Dofinansowanie dla Powiatu 

Poznańskiego na budowę ścieżki 

rowerowej Mosina-Żabinko -  

oraz chodnika w Radzewicach - 

Wsparcie finansowe przy 

budowie ścieżki rowerowej i 

chodnika 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2018 2022 1 025 000,00 115 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00% 1 025 000,00 

1.3.2.6 

Dofinansowanie dla Powiatu 

Poznańskiego na przebudowe 

drogi powiatowej - wsparcie 

finansowe na przebudowę ul. 

Sowinieckiej w Mosinie - 

Poprawa infrastruktury drogowej 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2019 2020 3 000 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00% 3 000 000,00 



33 

1.3.2.7 

Infrastruktura sportowa - 

Stworzenie bazy dla rozwoju 

sportu 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2011 2019 15 085 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

1.3.2.8 
Modernizacja i rozbudowa bazy 

oświatowej - Poprawa nauczania 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2005 2025 37 773 766,70 5 082 596,00 4 995 696,00 4 989 409,40 99,87% 15 347 962,01 

1.3.2.9 

Oczyszczanie ścieków i dostawa 

wody do Gminy - Ograniczenie 

zrzutu ścieków na pola oraz 

poprawa jakości wody pitnej 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2011 2025 25 332 820,00 853 000,00 104 000,00 89 740,95 86,29% 12 516 142,00 

1.3.2.10 

Realizacja zadań zgłaszanych 

przez mieszkańców - współudział 

w podejmowaniu decyzji o 

wydatkowaniu środków 

budżetowych 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2017 2020 2 832 792,28 360 598,00 370 922,59 362 119,79 97,63% 953 612,45 

1.3.2.11 

Rozbudowa infrastruktury 

technicznej - Rozwój 

społeczeństwa informatycznego 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2007 2025 2 455 095,00 100 000,00 30 000,00 29 237,10 97,46% 1 010 000,00 

1.3.2.12 

Rozbudowa przestrzeni 

handlowej - targowisko miejskie - 

poprawa warunków handlu 

detalicznego 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2018 2019 338 300,00 390 000,00 328 300,00 328 236,29 99,98% 328 300,00 

1.3.2.13 

Wniesienie wkładu pieniężnego 

do Spółki - realizacja i 

prowadzenie przedsięwzięć w 

zakresie sportu 

Urząd 

Miejski w 

Mosinie 

2019 2022 22 800 000,00 0,00 3 700 000,00 3 700 000,00 100,00% 22 800 000,00 
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Struktura budżetu Gminy Mosina po stronie dochodów na przestrzeni lat jest podobna, tzn. 

głównym filarem dochodów własnych gminy jest udział w podatku PIT. Wynika to z przyrostu 

liczby mieszkańców, jak i wzrostu płac, zatem i wielkości PIT. Relatywnie niskie są dochody z 

tytułu podatków od nieruchomości.  

Z racji uwarunkowań zewnętrznych jak i stopnia obecnej zabudowy mieszkaniowej trudno będzie 

w większym stopniu podnieść udział tych podatków w dochodach gminy. 

Wydatki majątkowe w roku 2019 były mniejsze niż w dwóch poprzednich latach, choć i tak 

większe niż średnia z lat 2014-2018. Obniżenie wynikało z przesunięcia na kolejny rok realizacji 

projektu budowy stacji przesiadkowych. O podobnych proporcjach możemy mówić w kontekście 

przeliczenia wydatków majątkowych na jednego mieszkańca. 

Wydatki majątkowe do wydatków ogółem utrzymują się na względnie stałym poziomie rzędu 17-

18 proc z odchyleniami, nawet uwzględniając wzrost wydatków ogółem wynikający z transferów 

programu 500+. Umniejszając, dla celów porównawczych, wydatki ogółem o kwoty z programu 

500 + można wskazać, że w latach 2017 i 2018 nastąpił procentowy wzrost wydatków 

majątkowych do wydatków ogółem powyżej 22,5 proc. 

Zadłużenie Gminy Mosina utrzymuje się od dłuższego czasu w przedziale od 20+ mln zł do 

30+mln zł w liczbach bezwzględnych. Jednakże analizując procentowy udział zadłużenia do 

wielkości dochodów gminy zauważamy tendencję spadkową, tzn. wielkość zadłużenia do 

dochodów gminy spada. I nawet jeżeli dokonamy sztucznego wyłączenia z budżetu gminy 

środków, jakie gmina otrzymuje z tytułu 500+ to i tak, w roku 2019 odnotowaliśmy drugi najniższy 

wskaźnik od roku 2014. 

4. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 

Burmistrz Gminy Mosina wykonuje nałożone na niego zadania przy udziale zorganizowanego 

zespołu pracowników, zasobów rzeczowych i finansowych jednostki organizacyjnej Gminy 

Mosina jaką jest Urząd Miejski w Mosinie.  

W celu realizacji zadań własnych pracownicy merytoryczni zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w 

Mosinie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i poziom wykształcenia.  

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie (w tym Straż Miejska) na dzień 31 grudnia 

2019 roku z podziałem na stanowiska: 

Burmistrz – 1 

Zastępca Burmistrza – 2 

Sekretarz – 1 

Skarbnik – 1 

Zastępca Skarbnika – 1 

Radca Prawny – 2 (w tym1 osoba na 0,5 etatu) 

Audytor wewnętrzny – 1 
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Kierownik Referatu – 15 

Zastępca Kierownika – 4 

Koordynator – 1 

Starszy Inspektor – 1  

Inspektor – 48 (w tym 2 osoby na 0,75 etatu) 

Inspektor ds. BHP – 1 (0,12 etatu) 

Podinspektor – 11 (w tym1 osoba na 0,5 etatu) 

Pomoc administracyjna – 6 (w tym1 osoba na 0,12 etatu) 

Sekretarka – 1 

Młodszy inspektor – 2 

Strażnik – 4 

Robotnik gospodarczy – 2 

Rzemieślnik-specjalista – 1 

Razem: 107 osób (99,25 etaty) 

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie wyodrębniono:  

⎯ 13 referatów, 

⎯ Urząd Stanu Cywilnego, 

⎯ Zespół Informatyków, 

⎯ Straż Miejską w Mosinie, 

⎯ 4 Biura, 

⎯ Gminne Centrum Informacji (wchodzące w skład Referatu Promocji i Kultury), 

⎯ 11 samodzielnych stanowisk. 

 

Wynagrodzenia i pochodne Urząd i SM 

  

 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

750-75023 

4010 4 315 853,81 4 438 639,89 4 678 805,98 5 123 269,68 5 721 354,89 6 405 781,21 

4110 602 855,69 309 502,98 526 919,92 697 989,00 685 898,86 577 011,39 

4120 79 009,14 65 913,79 78 918,29 80 780,57 91 733,45 100 074,28 

4040 308 059,97 321 797,22 316 141,42 337 849,00 373 235,74 418 886,41 

4170 64 205,04 65 165,76 78 534,08 72 486,59 102 874,25 55 675,09 

Razem Urząd 5 369 983,65 5 201 019,64 5 679 319,69 6 312 374,84 6 975 097,19 7 557 428,38 

754-75416 

4010 476 884,28 536 089,11 527 005,78 479 182,08 448 870,42 538 398,40 

4110 92 100,00 74 347,72 77 348,73 58 371,95 69 943,06 93 492,43 

4120 11 100,00 9 255,10 10 545,42 8 989,55 8 685,35 11 814,47 

4040 36 820,31 41 240,69 41 220,07 40 248,17 32 579,86 24 992,50 

4170 2 300,00 1 400,00 708,02 1 012,94 896,04 891,17 

Razem SM 619 204,59 662 332,62 656 828,02 587 804,69 560 974,73 669 588,97 

liczba etatów  88,46 82,25 90,08 92,75 98,25 99,25 

liczba pism wychodzących  13950 14916 15715 15735 23166 35064 

liczba spraw  13463 14516 15172 16854 22941 29093 
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Wzrasta zakres czynności, jakie są wykonywane w urzędzie gminy. Wynika to między innymi 

 z wdrażania nowych aktów prawnych, bądź rozbudowy dotychczasowych. Również analiza ilości 

spraw, czy pism wychodzących pozwala zauważyć w latach 2014-2019 ich wzrost odpowiednio o 

116 proc. i 151 proc. W tym samym czasie liczba etatów w urzędzie wzrosła o 17 proc., czyli 

zdecydowanie nieproporcjonalnie mniej niż liczba spraw czy pism wychodzących. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie: 18 osób zatrudnionych (17 etatów) 

Hala widowiskowo- sportowa OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

Kierownik – 1 

Zastępca kierownika -1 

Główny księgowy – 1 

Menadżer sportu – 1 

Pomoc administracyjna – 1 

Sprzątaczka – 4 

Pracownik obsługi – 2 

 

Hala OSiR w Mosinie, ul. Szkolna 

Pomoc administracyjna – 1 

Sprzątaczka – 2 

Pracownik obsługi obiektu – 1,5 etatu 

 

Stadion OSiR w Mosinie, ul. Konopnickiej 31 

Pracownik obsługi obiektu – 1 

Informacja o wysokości wynagrodzeń i składek ZUS  za 2019 rok 

Wynagrodzenia i pochodne Urząd Miejski 

w Mosinie 
wynagrodzenia 6.165.988,78 

 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.062.886,18 

 Składki na Fundusz Pracy 116.925,89 

 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 418.886,41 

 
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym 

umowy zlecenia 
50.902,00 

Razem Urząd Miejski  7.815.589,26 

Liczba etatów Urząd Miejski (razem ze 

Strażą Miejską) 
 99,25 

Wynagrodzenia i pochodne Straż Miejska  542.670,72 

 Składki na ubezpieczenie społeczne 85.305,20 

 Składki na Fundusz Pracy 10.980,20 

 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.992,50 

 
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym 

umowy zlecenia 
675,00 

Razem Straż Miejska  664.623,62 
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Sprzątaczka – 0,5 etatu  

 

Mosińska Biblioteka Publiczna: 14 osób zatrudnionych (11 i ¾ etatu) 

Dyrektor – 1 etat 

Księgowa – ½ etatu 

Bibliotekarz – 8 na pełen etat 

Bibliotekarz – 3 na ½ etatu 

Bibliotekarz – 1 na ¾ etatu 

Ośrodek Pomocy Społecznej: 21 zatrudnionych osób 

Kierownik – 1 

Główna Księgowa – 1 

Księgowa – 1 

Specjalista ds. księgowo-kadrowych – 1 

Specjalista ds. administracyjno-biurowych – 1 

Pracownik socjalny – 4  

Specjalista pracy socjalnej – 3  

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – 3  

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych 5 

Asystent rodziny – 1 

Mosiński Ośrodek Kultury:  

Dyrektor – 1 

Zastępca dyrektora – 1 

Główny Księgowy – 1 

Specjalista – 2 i 1/8 etatu 

Instruktor – 1 i ¾ etatu 

Rzemieślnik – 1 

Pracownik gospodarczy – 2 
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Stan zatrudnienia w szkołach podstawowych i w przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020 

(etaty według stanu na 30 września 2019 r.

 

 

Szkoła 

Podstawowa/   

przedszkole 

 

Dyrektor 

szkoły 

 

nauczyciele 

 

Gł. 

księgowy 

 

Sekretarz 

szkoły 

 

intendent 

 

kucharz 

 

Sprzątaczki 

 

rzemieślnik 

 

Pomoc 

nauczyciela 

 

Wice- 

dyrektor 

 
 

księgowy 

 
Samodziel-

ny referent 

 

Szef 

kuchni 

 

Pomoce 

kuchenne 

 

konserwator 

 

Starszy 

woźny 

 

Szkoła 

Podstawowa                      

nr 1 w Mosinie 

1 

2 

53,05 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

7 

1 

1 

1 

- 

- 

Szkoła 

Podstawowa                    

nr 2 w Mosinie 

1 

2 

59,65 

- 

1 

0,50 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

9 

1 

2 

1 

- 

- 

Szkoła Podst. 

im. Arkadego 

Fiedlera w 

Czapurach 

1 

1 

24,87 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

2,25 

0,75 

- 

1 

0,30 

- 

Szkoła 

Podstawowa w 

Pecnej 

1 

1 

26,07 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

5,75 

- 

1,75 

1 

3 

- 

Szkoła Podst. 

im. Adama 

Wodziczki w 

Rogalinku 

1 

1 

21,60 

- 

0,75 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

3,75 

0,75 

- 

- 

- 

- 

Szkoła Podst. 

im. Prezydenta 

RP Edwarda 

Raczyńskiego 

w Rogalinie 

1 

1 

20,67 

- 

0,75 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

0,75 

2,25 

- 

0,75 

1 

- 

- 

Zespół Szkół w 

Krośnie 

1 

2 

65,03 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

8,25 

1,50 

- 

1,75 

3 

- 

Szkoła 

Podstawowa 

„Pod Lipami” 

w Krosinku 

1 

1 

29,52 

- 

0,50 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

1 

- 
- 

Szkoła Podst. 

im. Kawalerów 

Orderu 

Uśmiechu w 

Daszewicach 

1 

1 

24,04 

- 

1 

- 

1 

0,50 

- 

- 

- 

- 

4,50 

1 

- 

1 
- 

Przedszkole nr 

2 „Wesołe 

Skrzaty” w 

Mosinie 

1 
6 

- 

0,50 

- 

- 

0,25 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

0,50 

- 

4 

- 

Przedszkole nr 

3 Integracyjne 

w Mosinie 

1 

1 

10,58 

- 

0,50 

- 

- 

0,25 

1 

1 

- 

2 

- 

- 

- 

1,25 

7 

- 

Przedszkole nr 

4 „Bajkowy 

Domek” w 

Mosinie 

1 

- 

5 

- 

0,50 

- 

- 

0,25 

1 

1 

- 

2 

- 

- 

0,50 

- 

5 

- 

 

Przedszkole w 

Wiórku 

1 

- 

7 

- 

0,50 

- 

- 

0,25 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

3 

- 
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5. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Idea realizacji budżetu obywatelskiego od kilku lat była już realizowana przez różne jednostki 

samorządu terytorialnego.  

Gmina Mosina postanowiła również umożliwić swoim mieszkańcom podejmowanie decyzji 

o zadaniach, na które będą wydatkowane środki z budżetu gminy. Dzięki temu każdy mieszkaniec 

może samodzielnie zdecydować, który pomysł jest najwłaściwszy do realizacji w jego okolicy. 

Zasady obowiązujące przy realizacji Budżetu Obywatelskiego  

w Gminie Mosina w ostatnich latach 

 

Zasady 

obowiązujące 

w 2017 r. 

Zasady obowiązujące  

w 2018 r. 

Zasady obowiązujące w 2019 

r.* 

- nie podjęto uchwały o 

realizacji BOGM 

Zasady 

obowiązujące 

w 2020 r. 

Podstawa 

prawna 

Uchwały Nr 

XXXI/256/16 

Rady Miejskiej 

w Mosinie z 

dnia 17 maja 

2016 r. w 

sprawie 

przeprowadzen

ia konsultacji 

społecznych na 

terenie Gminy 

Mosina w 

sprawie 

Budżetu 

Obywatelskieg

o Gminy 

Mosina na 

2017 r. 

Uchwały Nr XLVIII/557/17 

Rady Miejskiej w Mosinie 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych na 

terenie Gminy Mosina 

w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Mosina 

na 2018 r. 

I Projekt uchwały: 

https://esesja.pl/zalaczniki/18519/

projekt-uchwaly-w-sprawie-

przeprowadzenia-konsultacji-

spolecznych-na-terenie-gminy-

mosina-w-sprawie-bogm-na-

2019-rok_220003.pdf 

II Projekt: 

https://esesja.pl/zalaczniki/19498/

projekt-uchwaly-w-sprawie-

przeprowadzenia-konsultacji-

spolecznych-w-sprawie-

bogm_208929.pdf 

Uchwała Nr 

XIII/88/19 

Rady Miejskiej 

w Mosinie z 

dnia 5 sierpnia 

2019 r. w 

sprawie 

przeprowadzeni

a konsultacji 

społecznych na 

terenie gminy 

Mosina w 

sprawie 

Budżetu 

Obywatelskieg

o Gminy 

Mosina na rok 

2020 

Kwota 

przyznanyc

h środków 

finansowych 

1 202 915,00 zł 947 923,00 zł 
I projekt uchwały: 947 923,00 zł 

II projekt: 395 746,00 zł 
300 000,00 zł 

Kwoty 

przydziału 

środków na 

poszczególn

e sołectwa 

Założenia 

kwotowe 

według stanu 

na dzień 31 

grudnia 2015 r. 

(dla każdej 

jednostki 

pomocniczej 

Założenia kwotowe według 

stanu na dzień 31 grudnia 2016 

r. (dla każdej jednostki 

pomocniczej iloczyn liczby 

mieszkańców zameldowanych 

i odpowiedniej kwoty) 

dotyczące Budżetu 

Obywatelskiego: 

I projekt uchwały: wg załącznika 

do projektu Uchwały z podziałem 

na sołectw i osiedla Gminy 

Mosina 

II projekt uchwały: wg zał. nr 1 

do projektu Uchwały z podziałem 

Kwota 

przeznaczona 

na Budżet 

Obywatelski 

Gminy Mosina 

na rok 

2020 wynosi 

300 000,00 zł 

https://esesja.pl/zalaczniki/18519/projekt-uchwaly-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-na-terenie-gminy-mosina-w-sprawie-bogm-na-2019-rok_220003.pdf
https://esesja.pl/zalaczniki/18519/projekt-uchwaly-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-na-terenie-gminy-mosina-w-sprawie-bogm-na-2019-rok_220003.pdf
https://esesja.pl/zalaczniki/18519/projekt-uchwaly-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-na-terenie-gminy-mosina-w-sprawie-bogm-na-2019-rok_220003.pdf
https://esesja.pl/zalaczniki/18519/projekt-uchwaly-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-na-terenie-gminy-mosina-w-sprawie-bogm-na-2019-rok_220003.pdf
https://esesja.pl/zalaczniki/18519/projekt-uchwaly-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-na-terenie-gminy-mosina-w-sprawie-bogm-na-2019-rok_220003.pdf
https://esesja.pl/zalaczniki/18519/projekt-uchwaly-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-na-terenie-gminy-mosina-w-sprawie-bogm-na-2019-rok_220003.pdf
https://esesja.pl/zalaczniki/19498/projekt-uchwaly-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-bogm_208929.pdf
https://esesja.pl/zalaczniki/19498/projekt-uchwaly-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-bogm_208929.pdf
https://esesja.pl/zalaczniki/19498/projekt-uchwaly-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-bogm_208929.pdf
https://esesja.pl/zalaczniki/19498/projekt-uchwaly-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-bogm_208929.pdf
https://esesja.pl/zalaczniki/19498/projekt-uchwaly-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-bogm_208929.pdf
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iloczyn liczby 

mieszkańców 

zameldowanyc

h 

i odpowiedniej 

kwoty) 

dotyczące 

Budżetu 

Obywatelskieg

o: 

1) 55 zł na 

każdego 

zameldowaneg

o mieszkańca 

sołectwa 

Gminy Mosina, 

z wyjątkiem 

sołectw Krosno 

i Czapury; 

2) 40 zł na 

każdego 

zameldowaneg

o mieszkańca 

sołectw Krosno 

i Czapury 

Gminy Mosina; 

3) 25 zł na 

każdego 

zameldowaneg

o mieszkańca 

miasta Mosina. 

1) 42 zł na każdego 

zameldowanego mieszkańca 

sołectwa Gminy Mosina, 

z wyjątkiem sołectw Krosno 

i Czapury; 

2) 31 zł na każdego 

zameldowanego mieszkańca 

sołectw Krosno i Czapury 

Gminy Mosina; 

3) 20 zł na każdego 

zameldowanego mieszkańca 

miasta Mosina. 

na sołectw i osiedla Gminy 

Mosina 

(słownie: 

trzysta tysięcy 

złotych 00/100) 

i została ona 

zapisana 

w Uchwale Nr 

XI/74/19 Rady 

Miejskiej 

w Mosinie 

z dnia 

13 czerwca 

2019 r. 

w sprawie 

zmiany 

Wieloletniej 

Prognozy 

Finansowej 

Gminy Mosina 

na lata 2019-

2023. 

Koszt 

szacunkowy 

pojedynczego 

zgłoszonego 

zadania 

inwestycyjno-

remontowego 

nie może 

przekroczyć 

kwoty brutto 

300 000,00 zł. 

Wniosek 

dotyczący 

realizacji 

zadania 

w ramach 

budżetu 

obywatelskiego 

może złożyć 

każdy 

mieszkaniec 

Gminy na 

formularzu 

określonym 

według wzoru 

stanowiącego 

załącznik nr 

1 do uchwały. 
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Wymogi 

formalne 

dla zadań 

zgłaszanych 

do realizacji 

będą 

finansowane 

zadania 

inwestycyjno-

remontowe 

należące do 

zadań 

własnych 

Gminy, 

możliwe do 

realizacji w 

trakcie jednego 

roku 

budżetowego 

- odpowiadać 

na potrzeby 

danego 

sołectwa lub 

osiedla, 

- realizacja 

zadań musi być 

zaplanowana 

na terenach 

należących do 

Gminy Mosina 

będą finansowane zadania 

inwestycyjno-remontowe 

należące do zadań własnych 

Gminy, możliwe do realizacji w 

trakcie jednego roku 

budżetowego 

- odpowiadać na potrzeby 

danego sołectwa lub osiedla, 

- realizacja zadań musi być 

zaplanowana na terenach 

należących do Gminy Mosina z 

wyłączeniem terenów szkół 

i przedszkoli, 

I Projekt uchwały: 

- BOGM obejmować będzie 

zadania inwestycyjno-remontowe, 

będące zadaniami własnymi 

Gminy, 

-  zadania inwestycyjno-

remontowe będą realizowane 

tylko na terenie stanowiącym 

własność Gminy Mosina, 

nieobciążonym prawem osób 

trzecich. 

-Możliwość na terenach szkolnych 

i przedszkolnych za zgodą 

dyrektora jednostki? (sprawa ta 

była dyskutowana na komisjach i 

sesji Rady Miejskiej w Mosinie) 

 

 

 

II Projekt uchwały: 

-BOGM obejmować będzie 

zadania inwestycyjno-remontowe, 

będące zadaniami własnymi 

Gminy, 

-  zadania inwestycyjno-

remontowe będą realizowane 

tylko na terenie stanowiącym 

własność Gminy Mosina, 

nieobciążonym prawem osób 

trzecich. 

-Mogą być realizowane na 

terenach szkolnych i 

przedszkolnych za zgodą 

dyrektora jednostki. 

 

 

Zgłoszone 

w ramach 

budżetu 

obywatelskiego 

zadania muszą 

spełniać 

następujące 

wymogi: 

1) należą do 

zadań własnych 

Gminy, 

2) muszą 

posiadać cechy 

inwestycyjno–

remontowe, 

3) są możliwe 

do wykonania 

w ciągu roku 

budżetowego, 

4) wszelkie 

planowane 

zadania muszą 

dotyczyć 

terenów 

będących 

własnością 

Gminy Mosina, 

nieobciążonych 

prawem osób 

trzecich (mogą 

być 

realizowane na 

terenach 

szkolnych 

i przedszkolnyc

h za zgodą 

dyrektora 

placówki), 

5) dotyczą 

terenów 

i obiektów 

o uregulowany

m stanie 

prawnym, co 

do których 

nie zaplanowan
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o sprzedaży ani 

wykonywania 

nowych 

inwestycji, 

6) są zgłoszone 

wyłącznie  prze

z osoby 

fizyczne, 

7) koszt 

szacunkowy 

pojedynczego 

zgłoszonego 

zadania 

inwestycyjno-

remontowego 

nie może 

przekroczyć 

kwoty brutto 

300 000,00 zł. 

 

Wymogi 

formalne 

dla 

składanych 

wniosków 

- poparcie 

projektu przez 

15 osób 

- poparcie projektu przez 20 

osób 
 

poparcie 

projektu przez 

20 osób 

Osoby 

uprawnione 

do złożenia 

propozycji 

zadania 

 

 

Propozycje zadania do 

zrealizowania w ramach BOGM 

2018 r., poparte podpisami 

minimum 

20 osób, będzie mogła zgłosić 

osoba fizyczna, która na dzień 

złożenia wniosku ukończyła 18 

lat i jest na stałe zamieszkała na 

terenie gminy Mosina lub 

wpisana do rejestru wyborców z 

wykluczeniem osób 

zgłaszających zadanie. 

 

I Projekt uchwały: 

 

Uprawnionymi do udziału w 

konsultacjach są osoby na stałe 

zamieszkałe na terenie Gminy 

Mosina. 

 

II Projekt uchwały: 

Uprawnionymi do udziału w 

konsultacjach są osoby na stałe 

zamieszkałe na terenie Gminy 

Mosina. 

 

 

Wniosek 

dotyczący 

realizacji 

zadania w 

ramach budżetu 

obywatelskiego 

może złożyć 

każdy 

mieszkaniec 

Gminy na 

formularzu 

określonym 

według wzoru 

stanowiącego 

załącznik nr 1 

do uchwały. 

Termin 

składania 

wniosków 

31 lipca 2016 r. 10 lipca 2017 r. -- 
4 października 

2019 r. 

Osoby 

uprawnione 

do 

głosowania 

Prawo do 

udziału w nim 

ma każdy 

mieszkaniec 

Prawo do udziału w nim ma 

każdy mieszkaniec Gminy 

Mosina, który na dzień 

rozpoczęcia głosowania 

I Projekt uchwały: 

 

Projekty, które przeszły 

pozytywną weryfikację formalno-

Prawo do 

udziału w 

głosowaniu ma 

każdy 
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Gminy Mosina, 

który na dzień 

rozpoczęcia 

głosowania 

ukończył 16 lat 

i jest 

zameldowany 

na terenie 

Gminy Mosina. 

Przypominamy 

także, że każdy 

mieszkaniec 

może głosować 

tylko na jedno 

zadanie. 

ukończył 16 lat i jest 

zameldowany na terenie Gminy 

Mosina. 

prawną wybierane będą w 

głosowaniu przez osoby 

uprawnione do udziału w 

konsultacjach. 

 

II Projekt uchwały: 

 

Projekty, które przeszły 

pozytywną weryfikację formalno-

prawną wybierane będą w 

głosowaniu przez osoby 

uprawnione do udziału w 

konsultacjach. 

 

mieszkaniec 

gminy Mosina. 

Termin 

głosowania 

Od 7 września 

do 7 

października 

2016 r. 

Od 1 do 29 września 2017 r. -- 

od 18 listopada 

do 10 grudnia 

2019 r. 

Ogłoszenie 

wyników 

Do 7 listopada 

2016 r. 
27 października 2017 r. -- 

18 grudnia 

2019 r. 

Liczba osób 

głosujących 

2 833 głosów 

ważnych 
1 328 głosów ważnych -- 

3417 głosów 

ważnych 

 

BOGM na 2019 rok* - po analizach i dyskusjach projektu założeń BOGM na 2019 rok, zarówno 

na Komisjach Rady Miejskiej w Mosinie w kwietniu i maju 2018 roku, jak i na sesjach 29 maja i 

5 czerwca 2018 roku, Rada Miejska w Mosinie nie podjęła uchwały w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych na terenie gminy Mosina w sprawie BOGM na 2019 rok. Środki 

przeznaczone na to zadanie zostały zadysponowane na wydatki zgłoszone przez mieszkańców 

osiedli i sołectw w 2019 roku. Kwota w planie na rok 2019: 497 300,00 zł, wykonanie budżetu za 

2019 rok - 478 003,23 zł. 

Zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2020  

Rok 

Planowany 

koszt 

realizacji 

 

Rzeczywisty 

koszt 
Opis zadania 

WYNIK 

GŁOSOWANI

A 

- GŁOSY 

WAŻNE 

Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 4 w Mosinie. 

2020 rok 122 850,00 zł 128 050,00 zł 

Projekt będzie obejmował 

modernizację placu zabaw dla dzieci. 

Plac zabaw będzie się składał z 

piaskownic (dodatkowo wyposażonych 

w tory do zabawy i osłonę cieniującą), 

huśtawek, zestawu sportowego, 

zestawu sportowo – edukacyjnego, z 

583 
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strefą bezpiecznego piasku, huśtawek 

wagowych, dwóch bujaków, karuzeli, 

ławek z oparciem, koszy na śmieci, 

tablicy informacyjnej, domku 

edukacyjnego. Dodatkowo powstanie 

boisko z bramkami do gry w piłkę 

nożną. Cały plac zabaw będzie 

również wyposażony w niezbędne 

akcesoria sportowo-zabawowe 

dostępne dla każdego odwiedzającego. 

Do zrealizowania projektu konieczny 

jest: demontaż starych metalowych 

urządzeń, rekultywacja terenu, montaż 

nowych urządzeń. 

LOKALIZACJA 62-050 Mosina, ul. 

Kasprowicza 28, nr działki 1850. 

Nazwa zadania: Montaż dwóch progów zwalniających prędkość na ulicy Krosińskiej. 

2020 rok 20 000,00 zł 20 000,00 zł 

Zadanie polega na zamontowaniu 

dwóch wyspowych progów 

ograniczających prędkość na ulicy 

Krosińskiej. Koszty inwestycji zostały 

ustalone na podstawie już istniejących 

inwestycji w naszej gminie i zostały 

zwiększone o ewentualny wzrost 

kosztów takiego zadania w roku 2020. 

Pierwszy próg zwalniający miałby być 

zamontowany zaraz za zakrętem 

i zjazdem w ul. Nadleśną, a drugi 

pomiędzy przejściami dla pieszych 

obok sklepu spożywczego. Miejsca 

widoczne są na załączonej mapce. 

Progi wyspowe są zgodne z przepisami 

i standardami budowania dróg na 

których porusza się komunikacja 

miejska (autobusy). Zadanie to zostało 

umówione z pracownikami Urzędu 

Miejskiego i jest jak najbardziej 

możliwe do realizacji i zgodne 

z przepisami. 

LOKALIZACJA: 62-050 Mosina, ul. 

Krosińska, nr działki 2184. 

 

69- zadanie 

wybrane w 

głosowaniu do 

realizacji  w 

2020 roku 

Nazwa zadania: Budowa lamp solarnych – ul. Leśna, Żurawinowa, Wiśniowa i Gruszkowa 

w Czapurach 

2020 rok 

 
274 000,00 zł 274 000,00 zł 

Budowa 22 szt. Lamp oświetlenia 

drogowego w miejscach wskazanych 

na mapkach z rozmieszczonymi 

lampami solarnymi. Każda lampa 

składa się ze słupa oświetleniowego, 

wysięgnika z oprawą oświetleniową 

LED o mocy 30-35 W, panelu 

1109 - zadanie 

wybrane w 

głosowaniu do 

realizacji  w 

2020 roku 
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fotowoltaicznego oraz turbiny 

wiatrowej. Do budowy lamp solarnych 

nie jest wymagane pozwolenie na 

budowę, lecz tylko zgłoszenie do 

starostwa. 

LOKALIZACJA: Czapury, ul. Leśna, 

Żurawinowa, Wiśniowa, Gruszkowa, 

nr ewidencyjny działki 244/1, 242/28, 

242/26, 242/24, 242/22, 242/20/, 

242/18, 242/16, 242/14, 242/12, 197/2, 

206, 244/3. 

 

Rok 

Planowany 

koszt 

realizacji 

 

Rzeczywisty 

koszt 
Opis zadania 

WYNIK 

GŁOSOWANIA 

- GŁOSY 

WAŻNE 

Nazwa zadania: Harcerskie fundamenty – remont pomieszczeń na magazyn 

2020 rok 150 000,00  zł 250 000,00 zł 

Projekt „Harcerskie fundamenty – 

remont pomieszczeń na magazyn” 

dotyczy niezbędnych prac 

remontowych do organizacji 

magazynu dla sprzętu edukacyjnego, 

obozowego i turystycznego, 

w piwnicach budynku przy ul. 

Krotowskiego 16. Powierzchnia 

piwnic liczy ok. 122 metrów 

kwadratowych, wysokość 

pomieszczeń jest różna, oscyluje 

w granicach 2-2,5 m. Największą 

składową przewidzianego zadania jest 

osuszanie i izolacja ścian budynku od 

strony zewnętrznej-gruntowej na 

całym obwodzie budynku. Wizja 

lokalna ze specjalistą z dziedziny 

budownictwa nie pozostawia złudzeń 

– ściany piwnic budynku absorbują 

wodę gruntową. Żeby myśleć 

o remoncie trzeba zatrzymać ten 

proces przez odsłonięcie, osuszenie, 

a następnie uszczelnienie 

i zaizolowanie ścian – to największy 

koszt projektu. W drugim etapie 

przewidujemy skucie tynków ścian 

i sufitów wewnątrz; osuszanie 

i skuteczne odgrzybianie pomieszczeń; 

uzupełnienie ubytków ściennych; 

konserwację i malowanie ścian 

wewnątrz. W trzecim etapie 

przewidujemy montaż instalacji 

elektrycznej, montaż wentylacji 

398 
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mechanicznej oraz montaż regałów na 

potrzeby magazynowe. Działanie to 

pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie 

się wilgoci do innych pomieszczeń 

tego budynku tj. mieszkań, 

pomieszczeń Straży Miejskiej oraz do 

Domu Harcerza. 

LOKALIZACJA: 62-050 Mosina, ul. 

Krotowskiego 16, nr działki 1645/7.1 

Nazwa zadania: Rowerowy plac zabaw – pumptrack 

2020 rok 300 000,00 zł 300 000,00 zł 

Przedmiotem zadania będzie budowa 

rowerowego placu zabaw zwanego 

„pumptrack”, składającego się z ze 

specjalnie ukształtowanego toru 

jezdnego, na który składać się będą 

formowane garby, profilowane zakręty 

oraz niewielkie „hopki”, 

umożliwiające nieustanną jazdę bez 

pedałowania i odpychania się od 

podłoża. Nawierzchnia toru zostanie 

wykonana z mieszanki asfaltowej, co 

umożliwi jazdę nie tylko na rowerach 

ale także na deskorolkach, 

i hulajnogach. Powierzchnia 

uformowanego terenu wyniesie około 

625 m2, z czego powierzchnia 

asfaltowa  to około 280 m2. Łączna 

planowana długość toru to 140 m 

o szerokości około 1,7m, 

z profilowanymi zakrętami 

i odpowiednią  ilością garbów, 

„hopek” – dostosowaną do długości 

toru. Dodatkowo zostanie zbudowane 

dojście od ulicy harcerskiej (kostka 

bruk) oraz plac  z kostki około 

40m2  z ławką, stojakiem na rowery, 

tablicą regulaminową oraz koszem na 

śmieci. Pozostała część terenu zostanie 

obłożona „trwą z rolki”, nadając 

przestrzeni estetyczny wygląd oraz 

wzmacniając skarpy. 

LOKALIZACJA: Mosina, ul. 

Harcerska, działki nr 1636/7; 1636/96; 

1637/2; 1634/4. 

653 

Nazwa zadania: Rewitalizacja placu zabaw – Park Ptasi 

2020 rok 

 
45 000,00 zł 92 176,20 zł 

Wymiana zużytych urządzeń na nowe, 

zwiększenie bardzo skromnego 

asortymentu urządzeń służących 

dzieciom do zabaw. Niskie ogrodzenie 

240 
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wyznaczające teren placu zabaw 

zabezpieczające przed wchodzeniem 

zwierząt np. psów. Odnowienie 

nawierzchni na terenie placu, 

wyposażenie placu zabaw w ławki dla 

opiekunów dzieci oraz kosze na 

śmieci. Pełna synchronizacja 

związanych z zadaniem prac z nowym 

projektem Parku Ptasiego. 

LOKALIZACJA: Mosina, ul. 

Dworcowa, Ptasi Park. 

 

Rok 

Planowany 

koszt 

realizacji 

 

Rzeczywisty 

koszt 
Opis zadania 

WYNIK 

GŁOSOWANIA 

- GŁOSY 

WAŻNE 

Nazwa zadania: Utwardzenie ulicy Gruszkowej w Mosinie – ostatni etap budowy chodników 

2020 rok 120 000,00 zł 120 000,00 zł 

Projekt dotyczy budowy chodnika 

ostatniej gruntowej części ulicy 

Gruszkowej o powierzchni ok 140 

m2. Do poszczególnych elementów 

składowych należą: wygrodzenie 

i zabezpieczenie obszaru robót, 

korytowanie nawierzchni chodnika 

i zjazdów, wywóz nadmiaru ziemi, 

wymiana infrastruktury 

towarzyszącej, instalacja 

krawężników drogowych,, 

przygotowanie podbudowy oraz 

podsypki, regulacja włazów 

kanalizacyjnych i zasuw, położenie 

nawierzchni w postaci kostki 

brukowej. Ponieważ istnieje już 

gotowy projekt budowy ulicy, w celu 

jego realizacji niezbędne jest jedynie 

uzyskanie odpowiednich pozwoleń, 

rozpisanie przetargu oraz budowa 

chodników. 

LOKALIZACJA: Mosina, ul. 

Gruszkowa, działki nr 1047; 1023/3; 

1023/5; 1022/1; 1031/3; 1046/4. 

 

232 

Nazwa zadania: Nowinki sportowe 

2020 rok 150 000,00 zł 150 000,00 zł 

Budowa boiska wielofunkcyjnego 

ze sztuczną nawierzchnią, 

umożliwiająca rozgrywanie dyscyplin 

typu: piłka nożna, koszykówka, 

siatkówka, tenis ziemny. Wykonanie 

prac ziemnych przygotowujących 

37 
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teren pod budowę. Udowa boiska 

ze sztuczną nawierzchnią 

o wymiarach ok. 28 na 15 metrów, 

wyposażonego w 2 bramkokosze, 

siatkę do siatkówki, siatkę do tenisa 

oraz oznakowanie liniowe, poziome, 

pozwalające na rozgrywanie tych 

dyscyplin. Boisko będzie 

wyposażone w piłkochwyty 

o wysokości 4 m. 

LOKALIZACJA: Nowinki, ul. 

Powstańców Wielkopolskich, działka 

nr 167. 

Nazwa zadania: Wodo-dzielnia 

2020 rok 

 
26 000,00 zł 28 000,00 zł 

Projekt dotyczy zakupu i montażu na 

targowisku miejskim w Mosinie 

(obok pieca chlebowego na Zielonym 

Rynku) pitnika wody (źródełka wody 

miejskiej) przeznaczonego do 

bezpłatnego korzystania przez 

mieszkańców i zwierzęta domowe 

(pod opieką właściciela) Elementy 

składowe: pitnik (urządzenie) 

i zestaw podłączeniowy. Prace do 

zrealizowania: podłączenie do 

istniejącego i działającego przyłącza 

wody miejskiej (podłączana jest tam 

kurtyna wodna latem) oraz 

zamocowanie urządzenia w gruncie. 

LOKALIZACJA: Targowisko 

miejskie w Mosinie, ul. Farbiarska. 

96 
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Budżet Obywatelski 2020 - wyniki 

W edycji BOGM na 2020 rok na zadania zgłoszone przez mieszkańców głosy oddało blisko 3600 

osób, a zrealizowane zostaną dwa projekty – z Czapur i Mosiny. 

18 grudnia 2019 r. Zespół Programowy zajmujący się weryfikacją i liczeniem głosów dokonał 

podsumowania konsultacji społecznych – BOGM 2020. Mieszkańcy Gminy Mosina mogli 

wybierać z dziewięciu zgłoszonych projektów i zagłosować na jeden wybrany. Głosowanie 

odbywało się drogą elektroniczną i na papierowych kartach do głosowania. 

Największą liczbę głosów oddano na zadanie „Budowa lamp solarnych w Czapurach”, które 

zakłada budowę 22 szt. lamp oświetlenia drogowego. Każda lampa składa się ze słupa 

oświetleniowego, wysięgnika z oprawą oświetleniową LED o mocy 30-35 W, panelu 

fotowoltaicznego oraz turbiny wiatrowej. Szacunkowy koszt wykonania inwestycji to 274 000,00 

zł. 

Drugie zadanie, które zostanie zrealizowane w 2020 roku przypadło projektowi pn. „Montaż 

dwóch progów zwalniających prędkość na ulicy Krosińskiej”. Zadanie polega na zamontowaniu 

dwóch wyspowych progów ograniczających prędkość na ulicy Krosińskiej. Szacunkowy koszt 

wykonania inwestycji to 20 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z rozdziałem VI 

Uchwały Nr XIII/88/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Mosina w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2020, który zakłada, że w przypadku, gdy nie wystarczy 

środków na realizację kolejnego zadania z listy, zostają uwzględnione dalsze zadania, z których 

szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków przewidzianych  w BOGM 

2020, czyli kwoty 300 000,00 zł. 

Zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Mosina w 

latach 2017-2018 

Rok Nazwa zadania 

Planowany 

koszt 

realizacji 

 

Rzeczywisty 

koszt 
Opis wykonania 

Osiedle nr 1 

2018 rok 
Remont chodnika ul. 

Poznańska. 
22 500,00 zł 22 500,00 zł 

Remont nawierzchni chodnika od 

posesji Poznańska 24 do zjazdu na 

posesję Poznańska 23 

Osiedle nr 2 

2017 rok 
Zagłębie rekreacyjne 

„Nizinna Park” 
44 125,00 zł 35 228,39 zł 

Opracowano dokumentację 

projektową 

Rozbudowano miejsce 

wypoczynku dla mieszkańców o 

elementy siłowni zewnętrznej i 
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urządzenia placu zabaw . 

wykonano ogrodzenie placu 

zabaw , panelowe + 2 furtki . 

wykonano i zamontowano 

również ławostoły – 2 szt . 

2018 rok 
Plac zabaw "Sosnowy 

zakątek". 
35 660,00 zł 34 900,00 zł 

Doposażenie placu zabaw w nowe 

urządzenia oraz przeniesienie 

istniejących urządzeń i 

istniejącego ogrodzenia 

Osiedle nr 3 

2017 rok 

Teren rekreacyjny przy 

Zespole Szkół w 

Krośnie 

70 000,00 zł 57 479,50 zł 

Opracowano dokumentację 

projektową. Wykonano 

rozbudowę placu zabaw o nowe 

urządzenia – 7 szt oraz 

zamontowano urządzenia siłowni 

zewnętrznej – 4 szt podwójne. 

Wykonano nawierzchnię 

bezpieczna piaszczystą na terenie 

placu zabaw. Wykonano 

ogrodzenie z siatki powlekanej 

wraz z furtką 

2018 rok 
Psi park - wybieg dla 

psów /Mosina-Krosno/.  
15 000,00 zł 14 396,22 zł 

Opracowano dokumentację 

projektową. Wykonano 

ogrodzenie panelowe w kolorze 

zielonym  110 mb , furtka 

Osiedle nr 4 

2017 rok 

Budowa chodnika w 

ciągu ulicy Piaskowej w 

m. Mosina 

91 225,00 zł 91 225,00 zł 
Nawierzchnia z kostki betonowo-

brukowej. 

2018 rok 

Modernizacja placu 

zabaw  przy ulicy 

Skrajnej 

w Mosinie. 

72 960,00 zł 72.852,69 zł 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej.  Doposażenie placu 

zabaw , zamontowanie urządzeń 

siłowni zewnętrznej , ławostołów. 

Wykonanie nawierzchni 

bezpiecznej z płyt SBR oraz z 

piasku pod urządzeniami na placu 

zabaw 

Osiedle nr 5 

2017 rok 

Rozbudowa 

osiedlowego placu 

zabaw 

27.978,20 zł 25 499,50 zł 

Opracowano dokumentację 

projektową. Rozbudowano plac 

zabaw o nowe urządzenia – 7 szt 

+ 5 szt ławek 

2018 rok 

Wykonanie nawierzchni 

placu zabaw-  Nowe 

Krosno. 

22 200,00 zł 22 200,00 zł 

Pod urządzeniami ułożono płyty o 

odpowiedniej elastyczności i 

twardości – płyty SBR . Pod 

urządzeniami siłowni ułożono 

kostkę brukową 

Osiedle nr 6 

2017 rok 

Rodzinne Centrum 

Integracji i Zabawy- 

siłownia zewnętrzna 

37 350,00 zł 37 350,00 zł 
Zamontowano 4 urządzenia 

podwójne siłowni zewnętrznej. 
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oraz ogrodzenie placu 

zabaw na ul. 

Powstańców 

Wielkopolskich w 

Mosinie. 

Wykonano ogrodzenie panelowe 

istniejącego placu zabaw , 2 furtki 

2017 rok 

Osiedle Nr 6 za Moreną 

przyjazne mieszkańcom- 

ławki, kosze na śmieci, 

stojaki na rowery. 

10 605,60 zł 8 585, 48 zł 

Opis wykonania: zakupiono 6 

ławek (konstrukcja stalowa z 

siedziskiem i oparciem 

drewnianym), 2 podajników na 

woreczki  na psie odchody, 9 szt. 

stojaków na rowery, 3 kosze na 

śmieci. Utwardzenie skweru na ul. 

Mickiewicza/Kilińskiego 

2018 rok 

Budowa oświetlenia 

przejazdu przez tory w 

ciągu ul. Orzeszkowej -

Fredry oraz części ul. 

Fredry. 

26 000,00 zł 25 923,69 zł Zrealizowano budowę oświetlenia 

Osiedle nr 7 

2017 rok 
Zabezpieczenie boiska 

sportowego na Osiedlu 
2 999,99 zł 2 356,43 zł 

montaż 32m ogrodzenia części 

boiska do koszykówki z siatki 

powlekanej pcv, wysokości 

1,80m. 

2018 rok 

Altana piknikowa przy 

ul. Jeziornej. Koszt 

zadania: 

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

drewnianej 

Babki 

2017 rok 
Budowa boiska 

sportowego 
26 675,00 zł 26 675,00 zł 

Opracowano dokumentację 

projektową . 

Wykonano wyrównanie terenu i 

nawierzchnię trawiastą (trawa 

sportowa) – 30m x 60m 

2018 rok 
Wyposażenie boiska 

trawiastego, ogrodzenie 
19 992,00 zł 19 575,98 zł 

Wykonano ogrodzenie panelowe 

200 mb w kolorze zielonym , 

furtka, brama dwuskrzydłowa 

Baranówko 

2017 rok 
Mostek - wizytówka 

Baranówka 
4 561,73 zł 4 561,73 zł 

wykonanie utwardzenia z 

betonowej kostki brukowej przy 

mostku 

2018 rok 
Mostek -wizytówka 

Baranówka (etap II) 
3 438,13 zł 3 438,13 zł 

Utwardzenie terenu przy mostku 

w Baranówku (druga strona 

mostu) 

Borkowice, Bolesławiec 

2017 rok 
Siłownia zewnętrzna w 

Borkowicach 
20 350,00 zł 20 349,50 zł 

Opracowano dokumentację 

projektową. 

Zamontowano urządzenia siłowni 

zewnętrznej – 4 urządzenia 

podwójne 
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Czapury 

2017 rok 

Utwardzenie ulic Krętej 

i Dolnej płytami 

drogowymi 

91 880,00 zł 88 560,00 zł 

W związku ze sprzeciwem 

Starosty Poznańskiego na 

wykonanie utwardzenia z płyt 

betonowych ulicy Krętej- Dolnej 

w Czapurach, zamiennie (za 

zgodą Sołtysa) wykonano 

tymczasowe utwardzenie z 

kamienia łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 

2018 rok 
Monitoring Sołectwa 

Czapury. 
75 030,00 zł 74 467,76 zł 

4 słupy z kamerami, 1 punkt 

przesyłowy, rejestrator danych 

Daszewice 

2017 rok 

Budowa siłowni 

zewnętrznej oraz 

rozbudowa placu zabaw 

96 825,60 zł 76 899,50 zł 

Opracowano dokumentację 

projektową. 

Zamontowano urządzenia siłowni 

zewnętrznej – 10 szt  i placu 

zabaw – 7 szt., ławostoły – 2 szt 

2018 rok 

Poprawa 

bezpieczeństwa, estetyki 

i funkcjonalności placu 

przy świetlicy wiejskiej 

w Daszewicach poprzez 

utwardzenie  części 

reprezentacyjnej 

74 760,00 zł 72 400,00 zł 

Utwardzenie kostką brukową 

części reprezentacyjnej  placu 

przy świetlicy wiejskiej. 

Wykonanie instalacji 

wodociągowej do nawadniania 

zieleni. 

Nowinki, Drużyna 

2017 rok 

Projekt i budowa 

oświetlenia ulicznego w 

Nowinkach na ulicy 

Rolnej. 

39 765,00 zł 33 610,34 zł 

Wykonano: 

1. projekt na budowę oświetlenia  

ulicznego  2. budowę oświetlenia 

ulicznego . Wybudowano: 6 

słupów oświetlenia z oprawami 

LED szt. 7 

2018 rok 

Budowa oświetlenia 

ulicznego wg 

istniejącego projektu w 

Drużynie  ul. 

Choinkowej. 

30 870,00 zł 30 509,05 zł Zrealizowano budowę oświetlenia 

Krajkowo 

2017 rok 
Próg zwalniający 

płytowy 
10 230,00 zł 10 230,00 zł 

Wykonano próg z gotowych 

elementów gumowych, korektę 

oraz uzupełnienie istniejącego 

oznakowania 

2018 rok 

Budowa dwóch progów 

zwalniających z 

gotowych elementów 

gumowych 

8 064,00 zł 7 545,34 zł 
Zamontowano progi z gotowych 

elementów gumowych 

Krosinko, Ludwikowo, Jeziory 

2017 rok 

Termomodernizacja 

obiektu świetlicy 

wiejskiej w Krosinku – 

50 435,00 zł 50 435,00 zł 

Wykonano docieplenie ścian i 

elewacje na budynku świetlicy – 2 

ściany. Wykonano docieplenie 
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3 ściany – wsch., zach., 

płd.- 335 m2. 

starej części dachu , nowe obróbki 

blacharski. 

2018 rok 

Termomodernizacja 

budynku świetlicy 

wiejskiej 

w Krosinku- 2 ściany-

241 m2. 

39 100,00 zł 39 100,00 zł 

Kontynuacja prac związanych z 

wykonaniem docieplenia i 

elewacji na budynku świetlicy – 2 

ściany 

Krosno 

2017 rok 

Utwardzenie terenu przy 

świetlicy wiejskiej w 

Krośnie 

100 000,00 zł 100 000,00 zł 

Wykonano utwardzenie z kostki 

brukowej, części parkingu przed 

świetlicą wiejską – 1030 m2 

2017 rok 
Stacja naprawy rowerów 

IBOMBO Krosno 
5 287,00 zł 5 286,50 zł 

Opracowano dokumentację 

projektową. Wykonano 

podbudowę i zamontowano na 

niej samoobsługową stację 

naprawy rowerów 

2018 rok 
Miasteczko ruchu 

drogowego Krosno 
82 925,00 zł 82 925,00 zł 

Ułożenie kostki brukowej pod 

miasteczko ruchu drogowego . 

wykonanie miasteczka ruchu 

drogowego ze znakami i grami 

Mieczewo 

2017 rok 
Boisko wielofunkcyjne 

w Mieczewie 
30 965,00 zł 29 025,70 zł 

Wykonano boisko wielofunkcyjne 

o nawierzchni piaszczystej o 

ostatecznych wymiarach 15m x 

8m 

2018 rok 
Rewitalizacja świetlicy 

wiejskiej w Mieczewie. 
23 814,00 zł 23 814,00 zł 

Trwają czynności weryfikacyjne 

wykonanych prac. 

Pecna, Konstantynowo 

2017 rok 
Utwardzenie terenu przy 

przychodni w Pecnej 
44 895,00 zł 44 888,87 zł 

Utwardzenie terenu przy budynku 

wielofunkcyjnym w Pecnej z 

betonowej kostki brukowej typu 

Behaton. 

2017 rok 

Remont częściowy 

elewacji budynku 

wielofunkcyjnego w 

Pecnej 

43 050,00 zł 43 050,00 zł 

wymiana 8 okien, wymiana 

parapetów zewnętrznych, 

docieplenie elewacji frontowej, 

docieplenie sufitu przy wejściu do 

budynku, 

2017 rok 
Dziecięcy ogródek 

zdrowia 
10 447,00 zł 10 399,99 zł 

Zakup sprzętu i materiałów oraz 

wykonanie ogródka skrzyń 

inspekcyjnych , drewnianych  do 

uprawy przez dzieci warzyw i 

owoców 

2018 rok 

Termoizolacja tylnej i 

szczytowej ściany plus 

wymiana okien w 

budynku 

wielofunkcyjnym w 

Pecnej, ul. Główna 50. 

Koszt 

80 568,45 zł 80 568,45 zł 

Wymiana 12 szt. okien na nowe z 

tworzyw sztucznych, wymiana 

parapetów zewnętrznych, 

docieplenie elewacji tylnej i 

bocznej 

Radzewice 
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2017 rok 

Utwardzenie wyjazdów 

na drogę powiatową w 

Radzewicach 

21 752,53 zł 21 752,53 zł 

Opracowano dokumentację 

projektową x 3 szt 

Wykonano zjazdy z kostki 

brukowej  x 3 szt 

2018 rok 
Budowa  oświetlenia na 

ul. Łąkowej. 
12 300,00 zł 12 300,00 zł Zrealizowano budowę oświetlenia 

Rogalin 

2017 rok 

Remont części drogi 

gminnej (dz. Nr 58/1) ul. 

Poznańska w Rogalinie 

wraz z chodnikiem i 

pętlą autobusu 

szkolnego. 

41 632,83 zł 41 632,83 zł 

Wykonano remont części drogi na 

odcinku 401 m2, z kostki 

brukowej 

2018 rok 

Doposażenie placów 

zabaw przy ul. Szkolnej 

i ul. Nowej w Rogalinie 

w altany /wiaty/ o wym. 

3.30mx6.60mx3.10 m. 

22 340,00 zł 21 759,00 zł 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej – 2 szt 

Wykonanie i montaż 2 szt wiat 

drewnianych, ułożenie kostki 

brukowej pod wiatami 

Rogalinek 

2017 rok 
Wiejska OAZA w 

Rogalinku 
87 175,00 zł 75 803,66 zł 

Dokonano montażu urządzeń 

zabawowych – 7 szt. ustawiono 

ławkę i kosze na śmieci, palenisko 

– 20 m2. 

Wykonano również nawierzchnię 

bezpieczna pod kolejką linową 

Sasinowo 

2017 rok 

Utwardzenie wjazdu w 

ul. Podróżników w 

Sasinowie 

8 100,00 zł 8 100,00 zł 

Opracowano dokumentację 

projektową. 

Wykonano zjazdy z kostki 

brukowej w ul. Podróżników 

2018 rok 

Ustawienie siłowni 

zewnętrznej we  wsi 

Sasinowo 

6 846,00 zł 6 846,00 zł 

Wykonano dokumentację 

projektową i wykonano siłownię 

zewnętrzna 

Świątniki 

2017 rok 
Remont świetlicy 

wiejskiej w Świątnikach 

17 160,00 zł 

 
17 123,79 zł 

Remont łazienki- rozebranie ścian, 

rozebranie posadzki z płytek i 

zerwanie posadzki, montaż 

ścianek działowych, licowanie 

ścian płytkami glazurowanymi, 

wykucie stolarki okiennej i drzwi 

ze ścian, malowanie, przebudowa 

instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

wymiana przewodów instalacji 

elektrycznej, 

Remont Kuchni –zeskrobanie i 

zmycie starej farby oraz licowanie 

ścian płytkami glazurowanymi, 

Roboty remontowe –pokój 

młodzieży – zerwanie posadzki z 

tworzyw sztucznych, gruntowanie 
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podłoży betonowych i ułożenie 

posadzek z płytek terakotowych 

2018 rok 
Utwardzenie wjazdu w 

Świątnikach. 
13 156,00 zł 12 296,07 zł 

Wykonanie zjazdu z 

ul. Śremskiej 

Sowinki 

2018 rok 
Budowa chodnika 

Sowinki. 
9 786,00 zł 9 786,00 zł 

Nawierzchnia z kostki betonowo-

brukowej 

Wiórek 

2017 rok Siłownia zewnętrzna 31 051,35 zł 29 502,78 zł 

Opracowano dokumentację 

projektową. 

Zamontowano urządzenia siłowni 

zewnętrznej – 7 szt 

Żabinko 

2017 rok 
Remont świetlicy 

wiejskiej w Żabinku 
16 815,60 zł 16 815,60 zł 

Wykonano remont kuchni, 

korytarza, łazienki i sali 

2017 rok 

Zagospodarowanie 

terenu przed świetlicą 

„teren w zieleni”. 

1 100,00 zł 1 100,00 zł  

2018 rok 

Dokończenie remontu 

świetlicy wiejskiej w 

Żabinku - druga część 

budynku. 

 

13 770,00 zł 13 770,00 zł 

Opis  zadania: malowanie ścian i 

sufitu, wymiana okien z 

parapetem, dostosowanie 

instalacji elektrycznej, ułożenie 

gresu, montaż automatyki do 

bramy garażowej 

 

Budżet obywatelski realizowany w latach minionych zmieniał swoją formułę, co wynikało z 

corocznych analiz funkcjonowania budżetu obywatelskiego w roku wcześniejszym, jak i zmiany 

prawa. Udało zaktywizować się społeczność lokalną (choć trzeba przyznać, że w różnych latach w 

różnym stopniu) jak i zrealizować szereg mniejszych w skali gminy, ale istotnych dla lokalnych 

społeczności potrzeb. 

 

6. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Uchwała Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r., określa formy współpracy. 

Dotyczą one zarówno współpracy mającej na celu współfinansowanie przez Gminę Mosina 

określonych zadań (wymiar finansowy współpracy), jak i innych działań pozafinansowych.  

Do pozafinansowych form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego należą: 

1. w sferze informacyjno-promocyjnej m.in.: serwis informacyjny na stronie internetowej 

Gminy Mosina (www.mosina.pl), promocja działalności organizacji pozarządowych na 
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terenie Gminy i w lokalnych mediach, udostępnianie informacji, które wiążą się z zakresem 

działań organizacji pozarządowych; 

2. w sferze edukacyjno-szkoleniowej: angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany 

doświadczeń i prezentacji osiągnięć; 

3. w sferze organizacyjno-technicznej i innej: tworzenie wspólnych zespołów o charakterze 

inicjatywnym i doradczym, udostępnienie dla potrzeb organizacji pozarządowych 

internetu, faxu, komputera, telefonu będących w dyspozycji Gminnego Centrum 

Informacji, współorganizowanie imprez o charakterze kulturalno-sportowym integrujących 

społeczność lokalną i różne grupy społeczne wg gminnego kalendarza imprez. 

W roku 2019 zaplanowano, iż współpraca finansowa Gminy Mosina z organizacjami 

pozarządowymi będzie dotyczyć, w szczególności, następujących obszarów i zadań 

priorytetowych: 

1. zadania w zakresie pomocy społecznej, w szczególności: 

a. pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

b. organizacja „Wieczerzy Wigilijnej” dla osób w trudnej sytuacji materialnej, 

c. działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

d. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu pomocy społecznej; 

2. zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości, rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury, sztuki i tradycji 

narodowej, w szczególności: 

a. organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych, 

b. przeglądy twórczości amatorskiej, 

c. kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca, 

d. działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych, 

e. działania z zakresu edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem programów 

skierowanych do dzieci i młodzieży, 

f. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania 

polskości, rozwoju świadomości narodowej; 

3. zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności: 

a. organizowanie aktywnych form wypoczynku podczas ferii szkolnych i wakacji, 

b. organizowanie aktywnych form wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych, 

c. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 

4. zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, 

w szczególności: 
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a. organizacja wspólnych działań jednostek OSP, szkoleń i seminariów, 

b. zadania z zakresu obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego, 

c. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; 

5. zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, w 

szczególności: 

a. wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych 

wspomagających dzieci i młodzież, 

b. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

c. prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu niwelowanie barier w zakresie 

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

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

stylu życia, 

e. edukacja w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowych postaw społecznych, 

f. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych; 

6. zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, w szczególności:  

a. działania mające na celu aktywizację ruchową osób starszych, 

b. organizacja turniejów sportowych, udział w tych turniejach, 

c. organizacja pozalekcyjnych form aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

d. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki; 

7. działania na rzecz rodziny, ochrony praw dziecka, wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, w szczególności: 

a. organizacja pracy z rodziną, w tym świadczenie usług przez asystenta rodziny, 

b. prowadzenie placówki dziennego wsparcia, 

c. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej 

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

pieczy zastępczej. 

 

Gmina Mosina, współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku 

publicznego w ramach ustalonego programu na rok 2019 roku planowała przeznaczyć środki 

finansowe w wysokości nie większej niż 215 000,00 zł. Ogłoszono 3 konkursy ofert na realizację 

zadań publicznych. We wszystkich konkursach złożono łącznie 61 oferty, natomiast 

dofinansowanie otrzymało 49 z nich. Ostateczna wysokość dotacji wykorzystanych przez 

organizacje pozarządowe w ramach realizowanych zadań publicznych w 2019 r. wyniosła łącznie 

199 385,13 zł. 

W 2019 r. Gmina Mosina współpracowała z klubami sportowymi w oparciu  

o  Uchwałę NR III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  
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W ramach uchwały ogłoszono jeden konkurs projektów na realizację zadań publicznych  

z zakresu rozwoju sportu. Złożono w nim łącznie 20 projektów na kwotę 249 668,10 zł. Ostatecznie 

dofinansowanie w wysokości 285 000,00 zł otrzymało 11 klubów sportowych na realizację 18 

projektów.  

 

Wykaz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Mosina 

1. Stowarzyszenie Metropolia Poznań.  

Jest to stowarzyszenie gmin i powiatów Aglomeracji Poznańskiej, przez które należy rozumieć: 

Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz Gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, 

Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, 

Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo 

Podgórne. 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych 

interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno - 

gospodarczego Metropolii Poznań oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie. Ponadto 

od 16 marca 2015 r. Stowarzyszenie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie 

realizacji Zintegrowanych Instytucji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO na lata 2014-2020.  

Dzięki tej współpracy Gmina Mosina w ramach projektów ZIT pozyskała dofinansowanie 

trzech zadań: 

1. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina 

– etap I, kwota dofinansowania 6 947 365,90 złotych 

2. Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 - budowa dróg 

rowerowych w obrębie Parku Strzelnica- kwota dofinansowania – 1 163 246,89 złotych 

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Mosina – etap III, kwota dofinansowania - 1 573 815,40 złotych 

Zadanie 1 i 2 jest w trakcie realizacji, Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy prowadzi obie 

inwestycje.  

Zadanie 3 zostało już zrealizowane, trwa ocena końcowego wniosku o płatność. 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań wraz z partnerami opracowało także program szczepień 

przeciwko grypie na terenie Poznania oraz obszaru metropolii Poznań, z których korzystali 

także mieszkańcy Gminy Mosina, dystrybuuje również do swoich partnerów Kurier 

Metropolitarny- Miesięcznik Mieszkańców Metropolii Poznań.  
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Wysokość składki za 2019 rok wynosiła 22 645,00 zł. 

2. Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski. 

Jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, 

gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców obszaru LGD. Stowarzyszenie jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym 

jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich – działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD).  

Dzięki tej współpracy Gmina Mosina mogła składać wniosek o dofinansowanie w ramach 

PROW 2014-2020 na między innymi  zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w 

Sowinkach” w kwocie 448 007,00. Zadanie realizuje Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy /jest 

w trakcie ogłaszania przetargu – stan na koniec kwietnia 2020/.  

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz 

promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, równość 

szans, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Lokalna 

Grupa działania skupia 13 gmin. 

W ramach tej współpracy Gmina Mosina może korzystać z różnego rodzaju grantów na 

niewielkie przedsięwzięcia. Z oferty mogą korzystać: organizacje pozarządowe, do których 

kierowane są środki w postaci grantów/ np. w 2019 roku uruchomiono pilotażowo program 

„Działaj lokalnie”/, mieszkańcy i przedsiębiorcy ponieważ Lider w ramach projektów 

współpracy z innymi  LGD organizuje szkolenia, warsztaty / w tym w Gminie Mosina/ oraz 

wyjazdy studyjne, które mają na  celu zdobywanie dobrych praktyk. W ramach współpracy 

można było także uzyskać dofinansowanie dla przedsiębiorstw na rozwój działalności 

gospodarczej i podejmowane działalności, z którego skorzystali mieszkańcy naszej gminy.  

Wysokość składki za 2019 rok wyniosła 32 468,00 zł. 

 

3. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych 

organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 

roku i obecnie skupia 113 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami 

Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów 

Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich. 

 

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. 

Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski. 

 

Składka członkowska w roku 2019 wynosiła 5 390,43 zł 
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4. Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 

(WOKiSS). 

 

Współpraca odbywa się od wielu lat, na różnych poziomach. Głównym celem WOKiSS jest 

wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek 

samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w szczególności poprzez działania 

edukacyjno - doradcze oraz informacyjno – wydawnicze.  

 

Koszty poniesione w 2019 r. to: 

1) Składki członkowskie w kwocie 14 880,00 zł, 

2) Koszty służby przygotowawczej 2 448,00 zł.  

 

5. Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. 

To opiniotwórcze centrum informacji, platforma wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk 

pomiędzy osobami związanymi z sektorem samorządowym. Gmina Mosina aktywnie korzysta 

z dostępu do wielu artykułów prasowych i bazy wiedzy, publikuje materiały dotyczące Gminy 

Mosina, w tym oferty inwestycyjne; wzięła także udział w konkursie „Innowacyjny samorząd”, 

w którym złożyła dwa wnioski obejmujące działania od stycznia do grudnia 2019r.: 

„Innowacyjne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Mosina” związany z 

działaniami w ramach kampanii Mosina bez Smogu  oraz „Urząd bliżej ludzi- Aktywizacja 

zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Mosina”, obejmujący inicjatywy realizowane 

przez Gminne Centrum Informacji w Mosinie. Oba przygotowane przez Referat Promocji i 

Kultury znalazły się w ścisłym gronie finalistów konkursu w kategorii gmin wiejsko-miejskich, 

ogłoszonym 26 lutego 2020 roku w Warszawie. 

 

Cena za Pakiet Błękitny – 2.460,00 zł brutto. 

 

6. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. 

Gmina Mosina jest członkiem Stowarzyszenia od 2002 r. Główne zadania i przedsięwzięcia 

zrealizowane z tą organizacją w 2019 r.: 

• Promocja podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu 

w dniach 1-3 lutego 2019 r. 

Na stoisku dystrybuowane były publikacje Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 

oraz publikacje Gminy Mosina. Gości targów informowano o walorach turystycznych Gminy 

Mosina, m.in. o Muzeum – Pałacu w Rogalinie, Mosińskiej Kolei Drezynowej, Dębach 

Rogalińskich, szlakach rowerowych, Wielkopolskim Parku Narodowym i Muzeum 

Przyrodniczym w Jeziorach. Stoisko ozdabiało zdjęcie Muzeum Pałacu w Rogalinie. 
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• Wypracowanie zasad współpracy Muzeum Pałacu w Rogalinie z przewodnikami 

turystycznymi – koordynacja 

W 2018 roku wypracowano założenia pilotażowego programu współpracy pomiędzy Muzeum  

Pałac w Rogalinie a przewodnikami turystycznymi. Została zorganizowana pierwsza edycja 

kursu dla przewodników, podczas którego specjaliści z Muzeum Pałac w Rogalinie 

przedstawili kompleksową wiedzę na temat założenia pałacowo-parkowego w Rogalinie. Kurs 

został zakończony egzaminem, w wyniku którego ponad 30 przewodników turystycznych 

uzyskało certyfikaty, wydawane przez PLOT, uprawniające do oprowadzania grup po 

wybranych elementach ekspozycji Muzeum Pałacu w Rogalinie (Galerii obrazów, Powozowni, 

Gabinecie londyńskim i galerii antenatów). Certyfikaty zostały wydane na okres 1 roku. 

Koordynatorem całości przedsięwzięcia była Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. W 

2019 roku projekt kontynuowano. Odbyła się druga edycja szkolenia oraz drugi egzamin, w 

którym uczestniczyły osoby pragnące przedłużyć uprawnienia oraz nowi uczestnicy. W efekcie 

egzaminu (w zależności od uzyskanego wyniku) część osób uzyskała certyfikaty uprawniające 

do oprowadzania grup po wybranych elementach ekspozycji Muzeum Pałacu w Rogalinie na 

okres 5 lat, a część – na okres 1 roku. 

• Certyfikacja Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego 

W 2018 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Powiatem Poznańskim 

zorganizowała pilotażową edycję Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego. 

Celem projektu jest systematyczne podnoszenie standardu oferty turystycznej aglomeracji 

poznańskiej. Do udziału zaproszono obiekty z kategorii muzea, parki rozrywki/ośrodki 

edukacji oraz rekreacja. Aby otrzymać certyfikat atrakcje turystyczne musiały wykazać się 

odpowiednim standardem w zakresie wyposażenia, dostępności, oferty i działań 

promocyjnych. W projekcie wzięło udział 41 obiektów. Wśród 32 obiektów, które 

uhonorowano tytułem Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego 

znalazło się 5 z terenu Gminy Mosina: Galeria Miejska w Mosinie, Majątek Rogalin, Mosińska 

Kolej Drezynowa, Muzeum Pałac w Rogalinie, Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku 

Narodowego w Jeziorach. Rekomendowane Atrakcje Turystyczne Powiatu Poznańskiego 

zostały objęte różnorodnymi działaniami promocyjnymi. Między innymi we współpracy z 

Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną został przygotowany dodatek do Głosu 

Wielkopolskiego pt. Aktywny weekend, prezentujący wizytówki wszystkich 

Rekomendowanych Atrakcji.  

W późniejszym czasie przy udziale Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 

przygotowano ulotki prezentujące Rekomendowane Atrakcje (8 niezwykłych muzeów, 11 

niezapomnianych wycieczek w rodzinnym gronie, 13 sposobów na aktywny wypoczynek) 

dystrybuowane w czasie Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2019. 

Obecnie ulotki dystrybuowane są między innymi za pośrednictwem punktów informacji 

turystycznej prowadzonych przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną (Stary Rynek 
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w Poznaniu, Dworzec Główny w Poznaniu) oraz innych punktów na terenie aglomeracji 

poznańskiej. Ulotki zostały też wydane w wersji anglojęzycznej i niemieckojęzycznej. 

W 2019 roku odbyła się druga edycja akcji. Wśród 38 obiektów, które uhonorowano tytułem 

Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego znalazły się 4 z terenu Gminy 

Mosina: Galeria Sztuki w Mosinie, Majątek Rogalin, Mosińska Kolej Drezynowa, Muzeum 

Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach oraz Muzeum Pałac w 

Rogalinie, które wygrało kategorię „Muzea”. 

Rekomendowane obiekty objęto działaniami promocyjnymi, m.in. wspólnie z Powiatem 

Poznańskim przygotowano wakacyjny dodatek do Głosu Wielkopolskiego pt. 

Rekomendowane Atrakcje Turystyczne Powiatu Poznańskiego 2019, prezentujący wizytówki 

wszystkich Rekomendowanych Atrakcji. Dodatkowo pracownik Poznańskiej Lokalnej 

Organizacji Turystycznej przygotował artykuły na temat projektu, który ukazał się na łamach 

Kroniki Powiatu Poznańskiego. 

• Działalność punktów informacji turystycznej prowadzonych przez Poznańską Lokalną 

Organizację Turystyczną 

W ramach punktów informacji turystycznej w Poznaniu: Stary Rynek oraz Dworzec Główny 

PKP popularyzowano informacje na temat walorów turystycznych Gminy Mosina, m.in. 

odpowiadając na pytania gości, rekomendując wybrane miejsca oraz dystrybuując publikacje 

własne (m.in. publikację Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania) oraz pozyskane z zewnątrz 

(np. z Gminy Mosina, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej). Prowadzona była również 

sprzedaż publikacji dotyczących Gminy Mosina: mapy Wielkopolskiego Parku Narodowego, 

mapy Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania, przewodnika rowerowego po Wielkopolsce 

oraz pocztówek z Rogalina oraz Gry memo Poznań i okolice z turystyczną mapą rysunkową. 

• Akcja Poznań za pół ceny. 

W 2019 roku odbyła się 12. edycja akcji, w której uczestniczyły obiekty z terenu gminy 

Mosina: Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, Majątek 

Rogalin (Majówka w Rogalinie) oraz Galeria Sztuki w Mosinie. 

• Akcja Na tropie skarbów. 

W 2019 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Powiatem Poznańskim 

i innymi partnerami zainaugurowała akcję promocyjną questów pt. Na tropie skarbów 

(www.powiat.poznan.pl/natropieskarbow). W ramach akcji przygotowano ulotkę promocyjną 

(Kartę Przygody). Uczestnicy akcji powinni przejść trasy 6 wybranych questów z terenu 

powiatu poznańskiego, by otrzymać zestaw upominków. W ramach akcji promowany jest quest 

Mosina w XIX wieku, a Kartę Przygody i upominki można było odebrać w Gminnym Centrum 

Informacji w Mosinie.  

• Artykuły na łamach Powiatowej Prasowej 17. oraz Kroniki Wielkopolski. 

http://www.powiat.poznan.pl/natropieskarbow
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W 2019 roku na łamach Powiatowej Prasowej 17 (dodatek do Głosu Wielkopolskiego) ukazał 

się artykuł „Powiatowym szlakiem historii miłosnych”, przygotowany przez pracownika 

Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, w którym pojawiły się wątki dotyczące 

obiektów z terenu gminy Mosina: jeziora Skrzynka, ruin zamku na Wyspie Zamkowej na 

Jeziorze Góreckim i pałacu w Będlewie. Pracownik Poznańskiej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej przygotował również opublikowany w 2019 roku w Kronice Wielkopolski 

(numer poświęcony powiatowi poznańskiemu) tekst pt. „Turystyczne atrakcje powiatu 

poznańskiego”, w którym znalazły się nawiązania do obiektów z terenu gminy Mosina, m.in. 

rezydencji Raczyńskich, uhonorowanej tytułem Pomnika historii. 

• Artykuły w Kurierze Metropolitalnym. 

W okresie kwiecień-grudzień 2019 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 

przygotowywała artykuły promujące najciekawsze atrakcje turystyczne i ciekawe wydarzenia 

z okolic Poznania, które ukazywały się na łamach miesięcznika Kurier Metropolitalny 

wydawanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. W ramach cyklu promowano również 

ofertę turystyczną Gminy Mosina. 

• Portal www.poznan.travel i profile facebook Poznańskiej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej. 

 

W 2019 roku na profilach www.facebook.com/poznan.travel oraz 

www.facebook.com/PoznanskaLokalnaOrganizacjaTurystyczna pojawiły się łącznie 72 wpisy 

na temat gmin aglomeracji poznańskiej (bez Poznania), wśród których znalazły się informacje 

na temat Gminy Mosina, dotyczące m.in. autobusu turystycznego relacji Jeziory-Mosina-

Rogalin, materiałów blogerskich z Muzeum Pałacu w Rogalinie i Majątku Rogalin, klonowania 

dębu Rus w Rogalinie, Mosińskiej Kolei Drezynowej oraz bożonarodzeniowych i zimowych 

atrakcji z terenu gminy. Portal www.poznan.travel prezentuje informacje na temat oferty 

turystycznej aglomeracji poznańskiej, w tym atrakcji turystycznych i wydarzeń z terenu gminy 

Mosina.  

W 2019 roku w zakładce „Wydarzenia wokół Poznania”  zamieszczono 543 plakaty 

dotyczących wydarzeń turystycznych i kulturalnych na terenie aglomeracji poznańskiej, wśród 

których znalazły się plakaty dotyczące propozycji z terenu Gminy Mosina, m.in. wystaw 

organizowanych przez Galerię Sztuki w Mosinie, rajdu Rowerem po gminie Mosina, 

Międzynarodowych Zawodów Psów Pasterskich, pikniku historycznego Rzeczpospolita 

Mosińska, rajdu Rowerem i z kijkami po Wielkopolskim Parku Narodowym, wystawy 70. 

rocznica otwarcia Muzeum Pałac w Rogalinie oraz wydarzenia Szeroko na Wąskiej. 

• Informacje turystyczne w poznańskiej Tytce Seniora. 

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna w wyniku współpracy nawiązanej z poznańskim 

Centrum Inicjatyw Senioralnych w okresie wrzesień-grudzień 2019 roku przygotowywała 

ulotkę pt. „Aktywny Senior. Atrakcje wokół Poznania”, która zawierała informacje na temat 

http://www.poznan.travel/
http://www.facebook.com/poznan.travel


64 

atrakcji turystycznych, wydarzeń, wystaw, wycieczek i szkoleń z okolic Poznania. Ulotka była 

dystrybuowana co miesiąc w ramach poznańskiej Tytki Seniora, a zebrane informacje 

pojawiały się również w innych kanałach promocyjnych Centrum Inicjatyw Senioralnych. W 

ulotce była promowana również oferta turystyczna Gminy Mosina. 

• Szlak Smaki Powiatu Poznańskiego. 

W 2019 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspierała prace nad tworzeniem 

Szlaku Smaki Powiatu Poznańskiego m.in. gromadząc i przekazując informacje na temat 

obiektów i wydarzeń, które mogłyby stać się elementami szlaku. Stowarzyszenie było również 

partnerem organizowanych cyklicznie konkursów z cyklu „Najlepszy Smak Powiatu 

Poznańskiego”. 

• Audycja Programu I Polskiego Radia z Rogalina. 

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna koordynowała wizytę dziennikarzy audycji 

Jedyne Takie Miejsce z Programu I Polskiego Radia w Muzeum Pałacu w Rogalinie. W dniu 

25 maja 2019 roku program był nadawany na żywo przez 3 godziny z Rogalina. W programie 

znalazły się wypowiedzi przedstawicieli Gminy Mosina, Muzeum Pałac w Rogalinie, Majątku 

Rogalin i Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

• Szkolenie dla pracowników punktów informacji turystycznej oraz pracowników promocji 

z gmin członkowskich. 

W styczniu 2019 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przygotowała dwie edycje 

szkolenia pt. Atrakcje turystyczne okolic Poznania 2019. W szkoleniu wzięli udział 

przedstawiciele punktów informacji turystycznej z terenu aglomeracji poznańskiej oraz 

pracownicy gmin członkowskich zajmujący się promocją, w tym przedstawiciel gminy 

Mosina. 

• Wizyty studyjne. 

W 2019 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna zorganizowała dwie wizyty 

studyjne: pierwszą do Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki, Skansenu Miniatur Szlaku 

Piastowskiego i Grodu Pobiedziska, a drugą do atrakcji turystycznych Gminy Czerwonak. W 

pierwszej z wizyt udział wzięły przedstawicielki Gminy Mosina. 

• W 2019 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna pośredniczyła w gromadzeniu 

i przekazywaniu broszur atrakcji i obiektów turystycznych z terenu aglomeracji 

poznańskiej do punktu informacji turystycznej w Rogalinie. 

• Regularnie przesyłano do pracowników Gminy Mosina i/lub Rekomendowanych Atrakcji 

Turystycznych Powiatu Poznańskiego informacje na temat konkursów, akcji 

promocyjnych, grantów i szkoleń. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 

uczestniczyła w tworzeniu założeń Otwartego Konkursu Ofert Powiatu Poznańskiego z 

zakresu kultury fizycznej i turystyki. 

• Na prośbę Lonely Planet Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna dokonała 

aktualizacja przewodnika tego wydawnictwa prezentującego atrakcje turystyczne z terenu 
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Wielkopolski. Zaktualizowano m.in. treści dotyczące Muzeum Pałacu w Rogalinie oraz 

Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Składka roczna wynosi 7.000,00 zł i jest zależna od liczby mieszkańców w gminie  

/ kategoria od 30.001-50.000 mieszkańców/  zgodnie z Uchwałą nr 5/2017 Rady 

Stowarzyszenia PLOT z dnia 13.12.2017 r. w sprawie nowych składek członkowskich.  

7. Związek Międzygminny ”Schronisko dla Zwierząt”. 

Związek tworzą Gminy: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Nekla, 

Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las i Swarzędz. Związek powstał celem wspólnego 

wykonywania zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania 

porządku i czystości na terenie gmin wchodzących w skład Związku oraz zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację międzygminnego schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Skałowie, w gminie Kostrzyn. 

Ilość przyjętych przez Schronisko zwierząt, z tereny Gminy Mosina, przedstawia poniższa tabela: 

Rok Przyjęcie zwierząt Adopcja zwierząt 

Od października 2015 do grudnia 

2016 

99 49 

2017 33 35 

2018 25 + 51 interwencja w Rogalinie 26 

2019 51 37 

 

Składka członkowska za 2019 r. wyniosła 147 775,00 zł. 

8. Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi. 

Celem statutowym Stowarzyszenia jest wsparcie działań Samorządów posiadających na swoim 

terenie obszary prawnie chronione dążących do ich rozwoju, zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, a w szczególności: 

- Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, 

administracji państwowej i samorządowej, instytucji międzynarodowych, innych instytucji 

i podmiotów oraz osób fizycznych. 

- Współudział w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele Stowarzyszenia. 

- Współpraca w zakresie promocji członków Stowarzyszenia. 

- Dążenie do uzyskania dodatkowej subwencji środowiskowej z racji utraconych dochodów 

z obszarów prawnie chronionych. 

- Pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody na terenie 

członków Stowarzyszenia. 

- Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem. 

- Realizowanie innych zadań, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie miało i ma na celu skupienie przede wszystkim lokalnych samorządów, które 

terytorialnie związane są z obszarami 23 parków narodowych oraz gmin, na obszarze których 

występują tereny objęte innymi formami ochrony przyrody. 
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Aktualnie członkami Stowarzyszenia jest 26 gmin. Są to samorządy lokalne o znaczących 

związkach terytorialnych, które uznały, iż podstawą skutecznej ochrony środowiska 

naturalnego w Polsce jest szeroko pojęta edukacja oraz dobre, spójne prawo gwarantujące 

i umożliwiające partnerską współpracę oraz zrównoważony rozwój. Członkiem Zarządu 

Stowarzyszenia jest Przemysław Mieloch - Burmistrz Gminy Mosina.  

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest likwidacja źródeł konfliktów na styku: tereny 

prawnie chronione, a społeczności lokalne, poprzez kształtowanie prawa i świadomości 

społecznej. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli za pewnik, że ochrona przyrody jest 

bezwzględnie konieczna, ale nie może ona odbywać się kosztem i z naruszeniem praw 

społeczności lokalnej, samorządów oraz podmiotów działających na danym terenie. Należy 

znaleźć tzw. „złoty środek”, który zapewni harmonijny rozwój i współistnienie, bez naruszania 

prawa, praw nabytych, a także tradycji usankcjonowanych historycznie. 

Składka członkowska za 2019 rok wynosiła 1 888,08 zł.  

 

Współpraca z Zakładem Doskonalenia Zawodowego z Poznania  

Mając na uwadze potrzeby edukacji i reedukacji zawodowej pracowników przedsiębiorstw oraz 

potrzeby rynku pracy, wykorzystując dotychczasowe wieloletnie bogate doświadczenie 

edukacyjne Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Poznania, w dniu 27 stycznia 2020 r. 

zaktualizowano porozumienie o współpracy z Gminą Mosina. Poprzednie porozumienie wygasło 

z końcem 2019 roku. 

 

W ramach prowadzonej od kilku lat współpracy realizowane są  potrzeby szkoleniowe 

mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i instytucji działających na terenie naszej gminy. Dzięki 

współpracy mieszkańcy zdobywają lub poszerzają swoje kompetencje zawodowe na kursach m.in. 

komputerowych, językowych czy administracyjno-biurowych oraz w wielu przypadkach, w 

zależności od charakteru projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych  mają możliwość 

odbycia stażu zawodowego, jak również podjęcia po nim pracy, co znacząco ułatwia uczestnikom 

wejście lub powrót na rynek pracy.  

 

Współpraca z partnerską gminą Seelze 

Gmina Mosina kontynuuje współpracę z partnerską gminą Seelze z regionu Hannover w 

Niemczech od 20 lat. Umowa partnerska, na mocy której doszło do rozpoczęcia wspólnych działań 

miedzy gminami zostały podpisana w Mosinie, 3 lutego 2001 roku. Na przestrzeni lat udało się 

nawiązać kontakty między szkołami, organizacjami pozarządowymi / w tym ZHP, Mosińska 

Orkiestrą Dętą, Bractwem Kurkowym/, klubami sportowymi, OSP, administracją samorządową 

oraz parafią. Partnerzy zamiennie średnio raz -dwa w roku odbywali wizyty w gminach 

partnerskich, przygotowywali wspólne wystawy, projekty szkolne czy uczestniczyli w 
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rozgrywkach czy wymianach uczniowskich i nauczycielskich. W październiku 2019 roku na 

zaproszenie Burmistrza Przemysława Mielocha  do Gminy Mosina przyjechali: Detlef Schallhorn 

– Burmistrz Seelze, Wilfried Nickel, Zastępca Burmistrza oraz sołtys Lohnde, pracownicy 

Ratusza: Maria Baumeister i Andreas Köhler oraz przedstawiciel harcerstwa Lothar Wolff. Było 

to pierwsze oficjalne spotkanie włodarzy gmin i ich współpracowników w nowym składzie, po 

wyborach samorządowych w Polsce. Umowa partnerska między gminami została zawarta ponad 

19 lat temu kiedy Burmistrzami byli nieżyjący już Horst Niebuhr i Jan Kałuziński, zaś pierwsze 

rozmowy w sprawie współpracy prowadził ówczesny Zastępca Burmistrza - Hubert Prałat. Na 

2020 i 2021 rok zostały zaplanowane obchody Jubileuszu 20.lecia współpracy między Gminami: 

pierwsza część w Seelze wstępnie planowana jest na koniec września 2020 roku, a druga - w 

pierwszej połowie 2021 roku w Mosinie. W zależności od sytuacji związanej z pandemią 

koronawirusa w Polsce i w Europie, decyzje czy w planowanych terminach te uroczystości się 

odbędą, zostaną dopiero podjęte.  

Główne działania promocyjne w 2019 roku 

INFORMATOR MOSIŃSKI 

Jednym z głównych działań informacyjnych i promocyjnych wykonywanych przez Gminę Mosina 

jest wydawanie od 2015 roku „Informatora Mosińskiego”. W 2019 roku nakład wynosił 10 100 

egzemplarzy i ukazało się 11 numerów oraz 1 dodatek specjalny z okazji „Dni Rzeczypospolitej 

Mosińskiej”. Kolportaż „Informatora Mosińskiego” odbywa się bezpośrednio do domów naszych 

mieszkańców. Ponadto każdy numer jest dostępny dla czytelników poprzez stronę internetową 

www.mosina.pl. Oto podsumowanie lat wcześniejszych: 

2018 r.: ukazało się 11 numerów „Informatora Mosińskiego” oraz 3 dodatki specjalne: 1 dotyczący 

gospodarki odpadami i 2 poświęcone obchodom proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

2017 r.: ukazało się 11 numerów „Informatora Mosińskiego” 

2016 r.: ukazało się 11 numerów „Informatora Mosińskiego” oraz dodatek specjalny - Wydatki 

inwestycyjne 2016, dodatek specjalny „500+”; dodatek specjalny „Budżet Obywatelski”. 

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

terytorialnego. 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE 

W roku 2019 w ramach środków przeznaczonych w budżecie na promocję Gminy Mosina 

zrealizowano m.in. następujące zadania: 

 

1. Promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu GRATKA.pl, abonament 

miesięczny, pakiet kodów wyróżniających ogłoszenia; 

http://www.mosina.pl/
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2. W ramach kampanii informacyjnej „Płać podatek w Gminie Mosina”  zostały wydrukowane 

ulotki, które dystrybuowane były wśród mieszkańców m.in. wraz decyzjami o podatku od 

nieruchomości; 

3. We współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie w  dniu 21.02.2019 roku 

przygotowano uroczystość otwarcia hali widowiskowo-sportowej w Mosinie/ w programie 

m.in. pokaz laserowy/. 

4. Druk materiałów promocyjnych oraz reklama w magazynie Jazz Forum Ogólnopolskich Dni 

Artystycznych z Gitarą zorganizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury w 2019 r., Zlecenie 

produkcji oraz emisja reklamy w Radio Poznań Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą 

zorganizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury w 2019 r. 

5. Promocja wydarzeń rekreacyjno-sportowych, w tym  XIV Turniej Formacji Tanecznych w 

Mosinie, Bieg Eleganta- zakup statuetek i medali dla uczestników. 

6. Działania w zakresie wsparcia organizacyjnego wydarzenia rekreacyjno-sportowego pn. Król 

Parku – 21/22 września 2019 r. obejmującego dwudniowe zmagania biegaczy  (ponad 360 

zawodników) na trasach po Wielkopolskim Parku Narodowym- dystanse 10, 21 i 60 km oraz 

zawody nordic walking, będące  trzecimi zawodami w ramach Grand Prix Wielkopolskiego 

Parku Narodowego Nordic Walking organizowanego przez cztery gminy: Komorniki, Mosina, 

Puszczykowo oraz Stęszew, związane z promocją projektu „Aktywna Trójka- trasy trzech 

aktywności po WPN”. 

7. Organizacja sezonowego Punktu Informacji Turystycznej w Muzeum Pałacu w Rogalinie -  

od VI do IX 2019 r.; W 2019 roku punkt odwiedziło 17 017 turystów, w tym wielu gości z 

zagranicy, w tym z Azji, Ameryki Południowej i Północnej oraz Europy. Oprócz informacji o 

atrakcjach turystycznych z terenu Gminy Mosina i Powiatu Poznańskiego goście mogli 

dowiedzieć się o punktach noclegowych czy usługach gastronomicznych. 

8. Zaprojektowanie i zlecenie wykonania materiałów promocyjnych przeznaczonych do 

sprzedaży w „Sklepiku Eleganta”. 

9. Organizacja wizyty delegacji z partnerskiej Gminy Seelze w Niemczech, która odwiedziła 

Gminę Mosina w październiku 2019 roku w celu przygotowania wstępnego i omówienia 

obchodów jubileuszu 20.lecia współpracy partnerskiej obu gmin w roku 2020/2021 

10. Opracowanie i druk mapy informacyjno-turystycznej  Gminy Mosina. 

11. Opracowanie projektów  materiałów reklamowych, w tym z własnych autorskich pomysłów  

/ kolorowanki, ulotki, materiały promocyjne, pocztówki, folder o Studni Napoleona/. 

12. Administrowanie stroną mosina.pl oraz promocja Gminy Mosina w mediach społecznościowych. 

13. Przygotowanie specyfikacji do opracowania aplikacji, obejmującej m.in. powiadomienia, 

zgłaszanie awarii, kalendarz wydarzeń, turystykę w ramach Mosińskiej Karty Mieszkańca. 

14. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dot. Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Mosina na 2020 rok wraz z przeprowadzeniem głosowania. 

15. Przygotowanie wspólnie z ekipą Telewizji Polskiej pod okiem Pani Redaktor Elżbiety Ruman  

programu „Ukryte Skarby”, nagrywanego 11 grudnia 2019r. w Mosinie i okolicach. Piękna, 

bogata kulturowo i historycznie Polska to przewodni temat cyklu. Seria emitowana była 
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kilkukrotnie  w soboty na  antenie TVP, a także  jest dostępna w VOD. Materiał zrealizowano 

bezkosztowo. 

16. Współpraca z Mosińskim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, 

Mosińską Biblioteką Publiczną,  Galerią Sztuki oraz instytucjami, organizacjami, jednostkami 

pomocniczymi w działaniach społeczno-kulturalno-sportowych. 

 

KAMPANIE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MOSINA W ROKU 2019 

Płać podatek w Mosinie 

O tym, że Gmina Mosina dobrze się rozwija może świadczyć rosnąca z roku na rok liczba 

mieszkańców. Akcja miała na celu ukierunkowanie mieszkańców na dwa obszary. Pierwszy 

związany z meldunkiem oraz drugi płaceniem podatków w miejscu zamieszkania.   

Bez zameldowania trudniej o przyjęcie dziecka do przedszkola i szkoły, ale także otrzymanie 

kredytu czy zakupów ratalnych. Meldunek jest niezbędny do realizacji m.in.: organizacji wyborów, 

planowania obwodów szkolnych, realizacji powszechnego obowiązku obrony, określania funduszy 

sołeckich i subwencji dla gmin, czy kontroli legalności pobytu cudzoziemców, dlatego też 

zachęcaliśmy do załatwiania formalności meldunkowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie. Każda 

osoba, która dokonała obowiązku meldunkowego otrzymała specjalne podziękowania oraz 

życzenia od Burmistrza Gminy Mosina oraz otrzymała w prezencie mapę gminy.  

Z meldunkiem ściśle związane są podatki. Ważne jest, by mieszkańcy płacili je w tym miejscu,  

w którym rzeczywiście mieszkają. To między innymi z tych pieniędzy możliwa jest później 

budowa dróg, utrzymywanie szkół i przedszkoli, opłacany jest transport miejski a mieszkańcy 

korzystają z oferty sportowej, kulturalnej czy rekreacyjnej. Kampania wskazywała, że nawet jeśli 

z jakiś przyczyn mieszkaniec nie może dokonać meldunku to może wskazać naszą gminę jako 

miejsce na rzecz którego chce odprowadzić swój podatek. 

Podsumowując kampanię można zauważyć przyrost osób zameldowanych na pobyt stały oraz 

spadek osób, które były zameldowane czasowo. Nie jest to bardzo duży wzrost (327 osób), ale 

pokazuje, że kierunek oraz forma prowadzonej kampanii daje dobre rezultaty. Na szczególną 

uwagę zasługuje przyrost dochodów z podatku PIT na rzecz gminy Mosina. W roku 2018 było to 

39 140 000,42 zł, a w roku 2019 już 44 359 948,00 zł. Biorąc pod uwagę te liczby można 

stwierdzić, że duża część osób mieszkających na terenie naszej gminy, zdecydowała o wskazaniu 

w zeznaniach podatkowych Mosiny, jako miejsca na rzecz którego odprowadzają swoje podatki. 

W kolejnym roku akcja zostanie wzmocniona o dodatkowe komponenty ze zdecydowanym 

naciskiem na internetowe narzędzia pokazujące korzyści związane z płaceniem podatku i 

meldunkiem w gminie Mosina. 
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Mosina bez smogu 

Rok 2019 to start kampanii pod nazwą „Mosina bez SMOGU”. Pierwsza w naszej gminie 

inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców w sprawie współprądowego palenia w piecach 

spowodowała, że wiele osób włączyło się w działania na rzecz poprawnego i odpowiedzialnego 

palenia w piecach. Stan powietrza w naszej gminie jest zły. Mieszkańcy mają złe przyzwyczajenia 

a część z nich w nieodpowiedni sposób korzysta ze swoich kotłów. Gmina Mosina zapoczątkowała 

akcję ukierunkowaną na poprawę stanu powietrza. Wraz z Mosińskim Alarmem Smogowym został 

przygotowany informator dotyczący prawidłowego spalania oraz szereg ważnych informacji 

dotyczących czystego powietrza. Zostały również wydrukowane i rozdysponowane na sołectwa i 

osiedla banery informujące o całej akcji. Na terenie gminy odbyły się pokazy prawidłowego 

palenia, została przeszkolona straż miejska w tym zakresie. W pierwszym roku kampania miała 

uświadomić mieszkańców naszej gminy o problemie – i to na pewno się udało. Zaczęliśmy zwracać 

większą uwagę na sposób palenia oraz jakość opału. W wielu miejscach udało się zamontować 

czujniki, które sygnalizują poziom smogu i ostrzegają przed przekroczonymi normami. Inicjatywa 

została doceniona i wyróżniona przez kapitułę konkursu Serwisu Samorządowego PAP 

„Innowacyjny Samorząd”. W kolejnych latach akcja będzie kontynuowana i rozszerzana o 

dodatkowe elementy, które pomogą uświadomić jeszcze bardziej mieszkańców o szkodliwości 

złych nawyków oraz pokażą korzyści płynące z prawidłowego i bezpiecznego palenia w piecach.  

Mosińska Karta Rodziny 3+ 

Od 2014 r. działa w Gminie Mosina program wspierający rodziny wielodzietne z terenu Gminy 

pod nazwą „Mosińska Karta Rodziny 3+”. Karta skierowana jest do rodzin wielodzietnych, w tym 

rodzin zastępczych, zameldowanych na terenie Gminy Mosina, prowadzących wspólne 

gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci.  

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Mosinie rodziny wielodzietne mogą skorzystać z 

następujących zniżek: 

1) 50% zniżki na zakup biletów wstępów na biletowane wydarzenia organizowane przez 

Mosiński Ośrodek Kultury, 

2) 50% zniżki na wyrobienie kart bibliotecznych w Mosińskiej Bibliotece Publicznej oraz jej 

filiach, 

3) korzystania z preferencyjnych warunków zaproponowanych przez inne podmioty – instytucje, 

firmy handlowe i usługowe, które przystąpiły do programu 

W roku 2019 akcja była  kontynuowana. Oferta firm i instytucji oferujących zniżki ciągle się 

powiększa. W roku 2019 zostało łącznie wydane 170 kart.  

Pozostałe akcje i kampanie 

W roku 2019 realizowane były również inne akcje i kampanie skierowane do różnych grup 

społecznych i mieszkańców naszej gminy. Dla seniorów i osób samotnie mieszkających  
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kontynuowana była akcja Pudełko życia. Najważniejszym elementem projektu jest formularz, 

który jest umieszczony w pudełku. Na specjalnym druku notujemy: imię i nazwisko, informacje o 

stanie zdrowia, przyjmowanych lekach oraz kontakty do najbliższych osób. Pudełko 

przechowujemy w lodówce, a na lodówce umieszczamy specjalną naklejkę. Informacje te są 

niezbędne do udzielenia pomocy przez pogotowie ratunkowe czy służby medyczne w sytuacji 

kiedy osoba np. straci przytomność a nie ma na miejscu nikogo, kto mógłby udzielić ważnych 

informacji o stanie zdrowia chorego. Urząd Miejski w Mosinie wspierał również rozmaite akcje 

organizowane przez mieszkańców, sołectwa, osiedla czy organizacje pozarządowe, przekazywał 

materiały reklamowe i  informacyjne na różne licytacje, festyny czy spotkania oraz wspierał 

działania na rzecz seniorów, organizował konkursy i stoiska promocyjne Gminy Mosina. 

 

7. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

Rada Miejska w Mosinie w roku 2019 odbyła w sumie 18 sesji, z których 1 była sesją 

absolutoryjną, 3 nadzwyczajnymi i 1 uroczystą. 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2018-2023 

l.p. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały 

Publikacja w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Wielkopolskiego 

i inne uwagi 

Najważniejsze 

postanowienia/podjęte 

działania/stan 

realizacji 

2019 

1. IV/19/19 
24 stycznia 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie aktualizacji „Założeń 

do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Gminy 

Mosina” 

 

Aktualizacja dokumentu 

z 2015 r. wymaganego 

przepisami prawa. 

Uchwała realizowana. 

2. IV/20/19 
24 stycznia 

2019 r. 

dotycząca warunków 

udzielenia i wysokości 

bonifikaty od opłaty 

jednorazowej z tytułu 

przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego 

gruntów Gminy Mosina 

zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo 

własności 

4.02.2019 r. 

Uchwała jest  

realizowana na bieżąco 

w zależności od 

składanych wniosków 

przez interesantów 

3. IV/21/19 
24 stycznia 

2019 r. 

w sprawie nadania nazwy 

ulicy "Dębowa" drodze 

zlokalizowanej w 

miejscowości Mieczewo  

4.02.2019 r. 
Nadano punkty 

adresowe 

4. IV/22/19 
24 stycznia 

2019 r. 

dotycząca wniosku o 

dofinansowanie do Programu 
 zrealizowano 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14679
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14680
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14680
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14680
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14680
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14681
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GEPARD II - transport 

niskoemisyjny, Część 2) 

Strategia rozwoju 

elektromobilności i realizacji 

zadania: Poprawa jakości 

środowiska Gminy Mosina 

poprzez rozwój 

elektromobilności 

5. IV/23/19 
24 stycznia 

2019 r. 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Mosina na lata 2019-2023. 

 

Uchwalono WPF  na lata 

2019-2023, w której 

określono m.in. 

dochody, wydatki, 

przychody, rozchody, 

wskaźnik zadłużenia i 

wykaz przedsięwzięć 

6. IV/24/19 
24 stycznia 

2019 r. 

w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2019  

4.02.2019 r. 

Uchwalono budżet na 

rok 2019, w tym 

określono w kwotach: 

- dochody 

153.509.230,88 zł 

- wydatki 

156.101.320,01 zł 

- deficyt 2.592.089,13 zł 

- przychody 

10.000.000,00 zł 

- rozchody 7.407.910,87 

zł 

Dotacja podmiotowa 

została wykorzystana na 

realizację zadań 

statutowych MOK i 

Galerii Sztuki w 

Mosinie. 

Dotacja celowa na 

przygotowanie projektu 

dobudowy windy do 

budynku MOK. Projekt 

zrealizowano na mocy 

umowy w terminie 20 

maja do 23 grudnia 2019 

r. 

7. V/25/19 
28 lutego 

2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Poznańskiemu na realizację 

zadania na drodze powiatowej 

nr 2464P w miejscowości 

Radzewice 

 

Brak zawarcia 

porozumienia z ZDP, 

przeniesienie pomocy 

finansowej na 2020 r. 

8. V/26/19 
28 lutego 

2019 r. 

dotycząca kontynuacji 

członkostwa Gminy Mosina w 

Stowarzyszeniu Lider Zielonej 

Wielkopolski w okresie 

 W trakcie realizacji 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14682
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14682
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14682
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14683
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14683
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14768
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14768
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14768
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14768
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14768
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14768
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14769
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realizacji Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020 i 

pełnomocnictwa do 

reprezentowania gminy w 

stowarzyszeniu 

9. V/27/19 
28 lutego 

2019 r. 

o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o 

nr ewid. 149/5 i 150/9, obręb 

Krosinko 

 W trakcie realizacji 

10. VI/28/19 
20 marca 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019  

17.04.2019 r. 

Urealnienie dochodów z 

tytułu podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych oraz opłaty 

targowej o łączną kwotę 

103.450,18 zł z 

przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków 

majątkowych o kwotę 

96.250,18 zł i bieżących 

o kwotę 7.200,00 zł 

11. VI/29/19 
20 marca 

2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na 

lata 2019-2023   

 

Dokonano zmian                 

w zakresie dochodów                              

i wydatków 

wynikających ze zmian 

uchwały budżetowej na 

rok 2019 oraz w 

przedsięwzięciach, 

uwzględniono w danych 

historycznych dane ze 

sprawozdań z 

wykonania budżetu za 

rok 2018 

12. VI/30/19 
20 marca 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie statutów sołectw i 

osiedli Gminy Mosina  

17.04.2019 r. 

Dookreślono 

zastosowanie przepisu 

określającego długość 

kadencji władz sołectw i 

osiedli – uchwała jest w 

trakcie realizacji 

13. VII/31/19 
28 marca 

2019 r. 

w sprawie określenia 

programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy 

Mosina 

17.04.2019 r. W trakcie realizacji 

14. VII/32/19 
28 marca 

2019 r. 

w sprawie nadania nazwy 

ulicy „SKRAJNA” drodze 

zlokalizowanej w 

miejscowości Mosina  

17.04.2019 r. 
Nadano punkty 

adresowe 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14769
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14770
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14770
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14770
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14770
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14770
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-lutego-2019-r.1.html?pid=14770
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2019-r.1.html?pid=14956
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2019-r.1.html?pid=14956
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2019-r.1.html?pid=14957
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2019-r.1.html?pid=14957
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2019-r.1.html?pid=14957
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2019-r.1.html?pid=14957
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2019-r.1.html?pid=14958
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2019-r.1.html?pid=14958
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-20-marca-2019-r.1.html?pid=14958
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14959
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14959
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14959
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14959
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14959
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14959
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14960
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14960
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14960
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14960
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15. VII/33/19 
28 marca 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę o 

przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

przy ulicy Sowinieckiej, 

Gałczyńskiego i Leśmiana w 

Mosinie  

 W trakcie realizacji 

16. VII/34/19 
28 marca 

2019 r. 

w sprawie przejęcia od 

Powiatu Poznańskiego 

zadania z zakresu zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 

2460P w miejscowości 

Czapury  

 
Zawarte porozumienie i 

zadanie zrealizowane 

17. VII/35/19 
28 marca 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019  

17.04.2019 r. 

Zwiększenie dochodów 

w 2019 r. o 2.369.094,87 

zł, w tym dochodów 

związanych z realizacją 

zadań z zakresu 

administracji rządowej o 

kwotę 700,00 zł dot. 

Karty Dużej Rodziny 

oraz zwiększenie 

wydatków o 

2.369.094,87 zł                 

w tym majątkowych o 

kwotę                   

445.007,00 zł 

18. VII/36/19 
28 marca 

2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na 

lata 2019-2023  

 

Zwiększono dochody i 

wydatki wynikające ze 

zmian budżetu w roku 

2019 a także dokonano 

zmian w 

przedsięwzięciach 

19. VII/37/19 
28 marca 

2019 r. 

w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Mosina oraz 

określenia granic obwodów 

publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Mosina  

17.04.2019 r. W trakcie realizacji 

20. VII/38/19 
28 marca 

2019 r. 

w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę 

Mosina  

17.04.2019 r. W trakcie realizacji 

21. VII/39/19 
28 marca 

2019 r. 

dotycząca jednostek 

budżetowych gromadzących 

na wydzielonym rachunku 

dochody, ich źródła i 

 W trakcie realizacji 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14961
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14961
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14961
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14961
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14961
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14961
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14961
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14961
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14962
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14962
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14962
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14962
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14962
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14962
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14963
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14963
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14964
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14964
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14964
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14964
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14965
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14965
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14965
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14965
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14965
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14965
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14965
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14965
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14966
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14966
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14966
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14966
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14966
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14967
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14967
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14967
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14967
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przeznaczenie oraz sposób i 

tryb sporządzania planu 

finansowego dochodów i 

wydatków na wydzielonym 

rachunku dochodów  

22. VII/40/19 
28 marca 

2019 r. 

w sprawie Regulaminu 

udzielenia stypendiów dla 

uczniów kl. VII i VIII szkół 

podstawowych i nagród 

samorządu Gminy Mosina dla 

uczniów kl. IV-VIII szkół 

podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest 

Gmina Mosina  

 Uchwała zmieniona 

23. VII/41/19 
28 marca 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia 

„Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 

rok 2019”  

 zrealizowano 

24. VII/42/19 
28 marca 

2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały 

Nr II/5/18 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 28 listopada 

2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Mosinie 

 

Ustalono nowy skład 

komisji rewizyjnej, w 

której radnego Tomasza 

Łukowiaka, któremu 

wygasł mandat radnego, 

zastąpił radny Czesław 

Tomczak – uchwała 

została zrealizowana. 

25. VII/43/19 
28 marca 

2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały 

Nr II/7/18 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 28 listopada 

2018 r. w sprawie powołania 

komisji stałych Rady 

Miejskiej w Mosinie  

 

Skład Komisji Budżetu i 

Finansów opuścili: 

radny Zbigniew Grygier  

i radny Tomasz 

Łukowiak (któremu 

wygasł mandat radnego), 

a w jej skład wszedł 

radny Czesław Tomczak 

(który objął wakujący  

po Tomaszu Łukowiaku 

mandat radnego); skład 

Komisji Oświaty, Spraw 

Społecznych  

i Promocji  opuścili 

radni: Ewelin Dudek, 

Agnieszka Gorzyńska, 

Adam Monikowski  

i Waldemar Waligórski; 

skład Komisji 

Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i 

Bezpieczeństwa 

opuścili: radna 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14967
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14967
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14967
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14967
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14967
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14968
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14968
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14968
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14968
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14968
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14968
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14968
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14968
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14968
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14969
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14969
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14969
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14969
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14969
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14969
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14970
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14970
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14970
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14970
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14970
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14970
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14972
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14972
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14972
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14972
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14972
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14972
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Wiesława Mania  

i radny Tomasz 

Łukowiak (któremu 

wygasł mandat radnego), 

a w jej skład wszedł 

radny Czesław Tomczak 

(który objął wakujący  

po Tomaszu Łukowiaku 

mandat radnego) – 

uchwała została 

zrealizowana. 

26. VII/44/19 
28 marca 

2019 r. 

dotycząca rozpatrzenia skargi 

z dnia 17 stycznia 2019 r. na 

Burmistrza Gminy Mosina 

Przemysława Mielocha 

(numer porządkowy: 

BR.1510.7.2019) w 

przedmiocie nieudzielenia 

odpowiedzi na pisma 

Skarżącego  

 

Skarga została uznana za 

zasadną, o czym 

poinformowano 

Burmistrza Gminy 

Mosina i Skarżącego – 

uchwała została 

zrealizowana. 

27. VII/45/19 
28 marca 

2019 r. 

dotycząca przekazania 

Wojewodzie 

Wielkopolskiemu skargi z 

dnia 25 stycznia 2019 r.(data 

wpływu:28 stycznia 2019 r. , 

numer porządkowy: 

BR.1511.4.2019) na 

Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mosinie  

 

Skargę przekazano 

Wojewodzie 

Wielkopolskiemu,  

o czym poinformowano 

Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Mosinie  

i Skarżącą – uchwała 

została zrealizowana. 

28. VII/46/19 
28 marca 

2019 r. 

w sprawie przekazania petycji 

51 mieszkańców Osiedla nr 7 

„Nad Jeziorem” w Mosinie z 

dnia 17 lutego 2019 r. 

Burmistrzowi Gminy Mosina  

 

Petycję przekazano 

Burmistrzowi Gminy 

Mosina, o czym 

poinformowano osobę 

wnoszącą petycję – 

uchwała została 

zrealizowana. 

29. VII/47/19 
28 marca 

2019 r. 

w sprawie określenia 

szczegółowych wymogów 

raportu o stanie gminy  

 obowiązująca 

30. VIII/48/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie przyznania Medalu 

Rzeczypospolitej Mosińskiej  

 

Przyznano Medal 

Rzeczypospolitej 

Mosińskiej 

Włodzimierzowi 

Gabrielskiemu, który 

został mu wręczony 

podczas uroczystej sesji 

Rady Miejskiej w 

Mosinie w dniu 17 maja 

2019 r. – uchwała 

została zrealizowana. 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14973
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14973
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14973
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14973
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14973
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14973
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14973
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14973
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14973
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14974
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14974
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14974
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14974
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14974
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14974
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14974
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14974
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14974
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14975
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14975
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14975
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14975
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14975
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14976
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14976
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-marca-2019-r.1.html?pid=14976
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15046
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15046


77 

31. VIII/49/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie przyznania Medalu 

Rzeczypospolitej Mosińskiej  

 

Przyznano Medal 

Rzeczypospolitej 

Mosińskiej Alojzemu 

Szabelskiemu, który 

został mu wręczony 

podczas uroczystej sesji 

Rady Miejskiej w 

Mosinie w dniu 17 maja 

2019 r. – uchwała 

została zrealizowana. 

32. VIII/50/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie uchwalenia 

wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w 

posiadaniu AQUANET S.A 

na lata 2018-2027  

 

Aktualizacja WPRiM 

przygotowana przez 

Aquanet S.A., spełnienie 

obowiązku ustawowego 

33. VIII/51/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu 

części wsi Sowinki i 

Baranowo, w zakolu rzeki 

Warty  

 W trakcie realizacji 

34. VIII/52/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk 

na terenie Gminy Mosina na 

rok 2019 oraz określenia 

sezonu kąpieliskowego  

15.05.2019 r. zrealizowano 

35. VIII/53/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie nadania nazwy 

ulicy „BRZOZOWA” drodze 

zlokalizowanej w 

miejscowości Rogalinek  

15.05.2019 r. 
Nadano punkty 

adresowe 

36. VIII/54/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

dotycząca przyjęcia przez 

Gminę Mosina od Powiatu 

Poznańskiego realizacji zadań 

związanych z obsługą 

weekendowej linii 

autobusowej łączącej 

Dworzec Kolejowy w Mosinie 

z siedzibą Wielkopolskiego 

Parku Narodowego i Pałacem 

w Rogalinie  

 W trakcie realizacji 

37. VIII/55/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Poznańskiemu  

 

Dotacja celowa dla 

Powiatu Poznańskiego z 

przeznaczeniem   na 

zakup sprzętu 

medycznego                      

dla Szpitala w 

Puszczykowie 25.000,00 

zł 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15047
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15047
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15048
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15048
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15048
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15048
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15048
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15048
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15048
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15049
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15049
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15049
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15049
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15049
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15049
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15049
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15050
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15050
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15050
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15050
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15051
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15051
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15051
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15051
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15052
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15052
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15052
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15052
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15052
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15052
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15052
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15052
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15052
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15052
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15053
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15053
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15053
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38. VIII/56/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Poznańskiemu  

 

Dotacja celowa dla 

Powiatu Poznańskiego z 

przeznaczeniem   na 

pokrycie części kosztów 

zlecenia wykonywania 

zadań izby wytrzeźwień 

w kwocie                

52.268,00 zł 

39. VIII/57/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 

LXXIV/979/18 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Poznańskiemu na 

realizacje zadania mostowego 

przez rzekę Wartę w 

miejscowości Czapury  

 

Pomoc finansowa 

Gminy Mosina 

zrealizowana na rzecz 

powiatu poznańskiego 

40. VIII/58/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie  zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019  

15.05.2019 r. 

Zwiększono dochody 

roku 2019 o kwotę 

330.190,00 zł, w tym 

dochody majątkowe 

194.336,00 zł. 

Zwiększono wydatki o 

kwotę 10.507.353,34 zł,                       

w tym wydatki 

majątkowe o 

4.438.673,58 zł a 

bieżące o 6.068.679,76 

zł. Deficyt roku 2019  po 

zmianach wynosi 

12.769.252,47 zł. 

Dotacja celowa dla 

Galerii Sztuki w Mosinie 

na imprezę plenerową: 

Rzeczpospolita 

Mosińska 1848 

(zrealizowano 15 

czerwca 2019 r.) 

41. VIII/59/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na 

lata 2019-2023 

 

Odpowiednio dokonano 

zmian w 

przedsięwzięciach.  

Zwiększono dochody i 

wydatki do zmian 

zapisanych w uchwale 

zmieniającej budżet, 

zmieniono dochody i 

wydatki w zakresie roku 

2019, zwiększono 

deficyt do kwoty 

12.769.254,47 zł oraz 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15055
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15056
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15056
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15057
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15057
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15057
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15057
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przychody do kwoty 

10.177.163,34 zł 

42. VIII/60/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

dotycząca rozpatrzenia skargi 

z dnia 18 grudnia 2018 

r.(numer porządkowy: 

BR.1510.4.2018 i 

BR.1511.4.2018) w części 

dotyczącej Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej  

 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

o czym poinformowano 

Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej  

i Skarżącego  

– uchwała została 

zrealizowana. 

43. VIII/61/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

(numer porządkowy: 

BR.1510.4.2018 i 

BR.1511.4.2018) z 

wyłączeniem części 

dotyczącej Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej  

 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

o czym poinformowano 

wszystkich 

wymienionych  

w skardze  

(z wyłączeniem 

Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej) 

i Skarżącego  

– uchwała została 

zrealizowana. 

44. VIII/62/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

(numer porządkowy: 

BR.1510.5.2018 i BR 

1511.5.2018  

 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

o czym poinformowano 

wszystkich 

wymienionych  

w skardze  

i Skarżącego  

– uchwała została 

zrealizowana. 

45. VIII/63/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

(numer porządkowy: 

BR.1510.6.2018 i 

BR.1511.6.2018) 

 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

o czym poinformowano 

wszystkich 

wymienionych  

w skardze  

i Skarżącego  

– uchwała została 

zrealizowana. 

46. VIII/64/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

(numer porządkowy: 

BR.1510.8.2019 i 

BR.1511.1.2019) 

 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

o czym poinformowano 

wszystkich 

wymienionych  

w skardze  

i Skarżącego  

– uchwała została 

zrealizowana. 

47. VIII/65/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 17 stycznia 2019 
 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15058
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15058
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15058
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15058
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15058
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15058
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15058
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15059
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15059
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15059
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15059
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15059
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15059
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15059
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15059
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15060
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15060
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15060
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15060
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15060
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15061
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15061
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15061
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15061
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15061
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15063
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15063
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15063
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15063
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15063
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15064
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15064
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r.(numer porządkowy: 

BR.1510.9.2019 i 

BR.1511.2.2019)  

o czym poinformowano 

wszystkich 

wymienionych  

w skardze  

i Skarżącego  

– uchwała została 

zrealizowana. 

48. VIII/66/19 
25 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

(numer 

porządkowy:BR.1510.10.2019 

i BR.1511.3.2019)  

 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

o czym poinformowano 

wszystkich 

wymienionych  

w skardze  

i Skarżącego  

– uchwała została 

zrealizowana. 

49. X/67/19 
30 maja 

2019 r. 

w sprawie ustalenia 

regulaminu korzystania z 

Parku po Północnej Stronie 

Kanału Mosińskiego  

14.06.2019 r. obowiązująca 

50. X/68/19 
30 maja 

2019 r. 

zmieniająca Uchwałę NR 

LXII/725/18 z dnia 25 

stycznia 2018 r. w sprawie 

nagrody Burmistrza Gminy 

Mosina za najlepszą pracę 

dyplomową dotyczącą Gminy 

Mosina  

 W trakcie realizacji 

51. X/69/19 
30 maja 

2019 r. 

o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o 

nr ewid.383 i 66, obręb 

Mieczewo  

 W trakcie realizacji 

52. X/70/19 
30 maja 

2019 r. 

zmieniająca Uchwałę NR 

VII/40/19 z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie Regulaminu 

udzielania stypendiów dla 

uczniów kl. VII i VIII szkół 

podstawowych i nagród 

samorządu Gminy dla 

uczniów kl. IV-VIII szkół 

podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest 

Gmina Mosina  

 zmieniona 

53. X/71/19 
30 maja 

2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca 

okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli 

na terenie gminy Mosina na 

rok 2019 oraz określenia 

sezonu kąpieliskowego  

14.06.2019 r. zrealizowano 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15064
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15064
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15064
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15065
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15065
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15065
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15065
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-25-kwietnia-2019-r.1.html?pid=15065
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15144
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15144
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15144
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15144
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15147
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15147
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15147
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15147
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15147
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15147
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15148
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15149
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15149
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15149
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15149
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15149
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15149
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-30-maja-2019-r.1.html?pid=15149
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54. XI/72/19 
13 czerwca 

2019 r. 

w sprawie zasad zwiększenia 

środków funduszu sołeckiego  

18.06.2019 r. 

Uchwałą Nr 

14/879/2019 z dnia 3 

lipca 2019 r. Kolegium 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej                 

w Poznaniu stwierdziło 

nieważność  w/w 

uchwały 

55. XI/73/19 
13 czerwca 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019  

01.07.2019 r. 

Zwiększono dochody i 

wydatki o kwotę 

1.579.342,33 zł 

56. XI/74/19 
13 czerwca 

2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na 

lata 2019-2023  

 

Dochody i wydatki roku 

2019 zwiększono 

zgodnie ze zmianami 

zapisanymi w uchwale w 

sprawie zmiany budżetu 

w roku 2019 a także 

dokonano zmian w 

zakresie przedsięwzięć 

57. XI/75/19 
13 czerwca 

2019 r. 

w sprawie określenia wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego  

18.06.2019 r. 

W trakcie realizacji 

przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mosinie 

58. XI/76/19 
13 czerwca 

2019 r. 

w sprawie powołania Zespołu 

dla przedstawienia opinii o 

zgłoszonych kandydatach na 

ławników do Sądu 

Okręgowego w Poznaniu, 

Sądu Rejonowego w Śremie i 

do Sądu Rejonowego Poznań-

Grunwald i Jeżyce w 

Poznaniu  

 

Powołano Zespół  

w składzie: radna 

Elżbieta Jarecka, radny 

Ryszard Rybicki i radny 

Waldemar Waligórski, 

który podczas sesji Rady 

Miejskiej w Mosinie w 

dniu 28 października 

2019 r. przedstawił 

Radzie Miejskiej w 

Mosinie opinię o 

zgłoszonych 

kandydatach  

na ławników  

do Sądu Okręgowego  

w Poznaniu  

i do Sądu Rejonowego 

Poznań-Grunwald  

i Jeżyce w Poznaniu – 

uchwała została 

zrealizowana. 

59. XI/77/19 
13 czerwca 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

(data wpływu: 19 kwietnia 

2019 r., numer porządkowy: 

BR.1510.12.2019 

i BR.1511.5.2019)  

 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

o czym poinformowano 

wszystkich 

wymienionych  

w skardze  

i Skarżącego  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15199
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15199
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15200
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15200
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15202
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15202
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15202
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15202
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15203
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15203
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15203
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15204
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15205
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15205
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15205
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15205
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15205
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15205
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– uchwała została 

zrealizowana. 

60. XI/78/19 
13 czerwca 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

(data wpływu: 19 kwietnia 

2019 r., numer porządkowy: 

BR.1510.13.2019 

i BR.1511.6.2019) 

 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

o czym poinformowano 

wszystkich 

wymienionych  

w skardze  

i Skarżącego  

– uchwała została 

zrealizowana. 

61. XI/79/19 
13 czerwca 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

(data wpływu: 19 kwietnia 

2019 r., numer porządkowy: 

BR.150.14.2019 

i BR.1511.7.2019)  

 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

o czym poinformowano 

wszystkich 

wymienionych  

w skardze  

i Skarżącego  

– uchwała została 

zrealizowana. 

62. XI/80/19 
13 czerwca 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

(data wpływu: 19 kwietnia 

2019 r., numer porządkowy: 

BR.1510.15.2019 

i BR.1511.8.2019)  

 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

o czym poinformowano 

wszystkich 

wymienionych  

w skardze  

i Skarżącego  

– uchwała została 

zrealizowana. 

63. XI/81/19 
13 czerwca 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

(data wpływu: 19 kwietnia 

2019 r., numer porządkowy: 

BR.1510.16.2019 

i BR.1511.9.2019)  

 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

o czym poinformowano 

wszystkich 

wymienionych  

w skardze  

i Skarżącego  

– uchwała została 

zrealizowana. 

64. XI/82/19 
13 czerwca 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

(data wpływu: 19 kwietnia 

2019 r., numer porządkowy: 

BR.1510.17.2019 

i BR.1511.10.2019)  

 

Skargę uznano  

za bezzasadną,  

o czym poinformowano 

wszystkich 

wymienionych  

w skardze  

i Skarżącego  

– uchwała została 

zrealizowana. 

65. 

 
XII/83/19 

27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Gminy Mosina 

wotum zaufania z tytułu 

 

Udzielono Burmistrzowi 

Gminy Mosina wotum 

zaufania z tytułu 

rozpatrzenia raportu o 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15206
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15206
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15206
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15206
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15206
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15206
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15207
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15207
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15207
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15207
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15207
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15207
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15208
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15208
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15208
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15208
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15208
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15208
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15209
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15209
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15209
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15209
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15209
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15209
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15210
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15210
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15210
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15210
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15210
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-czerwca-2019-r.1.html?pid=15210
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15252
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15252
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15252
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rozpatrzenia raportu o stanie 

Gminy Mosina za 2018 rok  

stanie Gminy Mosina za 

2018 rok – uchwała 

została zrealizowana. 

66. XII/84/19 
27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy 

Mosina za 2018 rok  

 

Zatwierdzono 

sprawozdanie finansowe 

wraz  

ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu 

Gminy Mosina za 2018 

rok – uchwała została 

zrealizowana. 

67. XII/85/19 
27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Gminy Mosina 

absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy 

Mosina za 2018 rok.  

 

Udzielono Burmistrzowi 

Gminy Mosina 

absolutorium  

z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Mosina 

za 2018 rok – uchwała 

została zrealizowana. 

68. XII/86/19 
27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019  

24.07.2019 r. 

W uchwale dokonano 

przeniesień w planie 

wydatków bieżących i 

majątkowych 

69. XII/87/19 
27 czerwca 

2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na 

lata 2019-2023 

 

Dochody i wydatki roku 

2019 zwiększono 

zgodnie ze zmianami 

zapisanymi w uchwale w 

sprawie zmiany budżetu 

w roku 2019 a także 

dokonano zmian w 

zakresie przedsięwzięć 

70. XIII/88/19 
5 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie  przeprowadzenia 

konsultacji społecznych na 

terenie gminy Mosina w 

sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Gminy 

Mosina na rok 2020   

13.08.2019 r. zrealizowano 

71. XIII/89/19 
5 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie udzielenia 

Powiatowi Poznańskiemu 

pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej  

 zrealizowano 

72. XIII/90/19 
5 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie przystąpienia 

Gminy Mosina do realizacji 

programu Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej pn. „Opieka 

wytchnieniowa” 

 zrealizowano 

73. XIII/91/19 
5 sierpnia 

2019 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały 

Nr X/70/15 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 29 kwietnia 

2015 roku w sprawie nadania 

13.08.2019 r. zrealizowano 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15252
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15252
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15253
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15253
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15253
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15253
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15253
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15254
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15254
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15254
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15254
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15254
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15255
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15255
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15256
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15256
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15256
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-27-czerwca-2019-r.1.html?pid=15256
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15366
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15366
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15366
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15366
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15366
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15366
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15367
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15367
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15367
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15367
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15368
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15368
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15368
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15368
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15368
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15368
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15369
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15369
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15369
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15369
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nazw drogom wewnętrznym 

w Mieczewie  

 

74. XIII/92/19 
5 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowych z 

budżetu Gminy Mosina na 

dofinansowanie kosztów 

inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki 

wodnej  

13.08.2019 r. W takcie realizacji 

75. XIII/93/19 
5 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019  

13.08.2019 r. 

Dochody i wydatki 

zwiększono o kwotę 

1.878.084,02 zł. 

Dotacja celowa na 

wykonanie usługi 

polegającej na 

rozbudowie systemu 

zintegrowanego na 

potrzeby sesji Rady 

Miejskiej w Mosinie. 

Przedmiot umowy 

zrealizowany w dniach 

10-24 września 2019 r. 

Dotacja celowa na prace 

remontowe, opierzenie 

dachu i ubytki w 

tynkach budynku Galerii 

Sztuki w Mosinie. 

Zwiększenie dotacji 

podmiotowej z uwagi na 

poszerzoną ofertę 

Galerii, w tym na 

realizację projektu 

„Rodzinny pamiętnik” 

76. XIII/94/19 
5 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na 

lata 2019-20232 

 

Dochody i wydatki roku 

2019 zwiększono 

zgodnie ze zmianami 

zapisanymi w uchwale w 

sprawie zmiany budżetu 

w roku 2019 a także 

dokonano zmian w 

zakresie przedsięwzięć 

77. XIII/95/19 
5 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie przekazania 

Burmistrzowi Gminy Mosina 

pisma z dnia 29 maja 2019 r. 

„Skarga na czynności 

burmistrza”  

 

Przekazano 

Burmistrzowi Gminy 

Mosina pisma z dnia 29 

maja 2019 r. „Skarga na 

czynności burmistrza”  

jako organowi 

właściwemu  

i powiadomiono  

o tym osobę wnoszącą 

przedmiotowe pismo – 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15369
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15369
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15370
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15370
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15370
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15370
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15370
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15370
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15370
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15371
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15371
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15372
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15372
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15372
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15372
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15373
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15373
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15373
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15373
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15373
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uchwała została 

zrealizowana. 

78. XIII/96/19 
5 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Burmistrza 

Gminy Mosina 

 

Uznano skargę  

za zasadną, o czym 

powiadomiono 

Burmistrza Gminy 

Mosina i Skarżącego – 

uchwała została 

zrealizowana. 

79. XIV/97/19 
3 września 

2019 r. 

w sprawie utworzenia 

jednoosobowej spółki prawa 

handlowego pod firmą „Park 

Strzelnica” spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

w Mosinie 

 W trakcie realizacji 

80. XIV/98/19 
3 września 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019  

11.09.2019 r. 

Dokonano zmian                

w wydatkach 

majątkowych polegającą 

na wniesieniu wkładu 

pieniężnego do spółki 

„Park Strzelnica” sp. z 

o.o. w Mosinie o kwocie 

3.700.000,00 zł 

81. XIV/99/19 
3 września 

2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na 

lata 2019-2023 

 

Dochody i wydatki roku 

2019 zwiększono 

zgodnie ze zmianami 

zapisanymi w uchwale w 

sprawie zmiany budżetu 

w roku 2019 a także 

dokonano zmian w 

zakresie przedsięwzięć 

82. XIV/100/19 
3 września 

2019 r. 

dotycząca zasad wnoszenia 

obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, zasad 

tworzenia komitetów tej 

inicjatywy, zasad jej promocji 

oraz formalnych wymogów 

składanych projektów 

w Gminie Mosina 

11.09.2019 r. obowiązująca 

83. XV/101/19 
26 września 

2019 r. 

w sprawie regulaminu 

dotyczącego dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego 

i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników 

wynagrodzenia dla 

nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę 

Mosina 

07.10.2019 r. obowiązująca 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-5-sierpnia-2019-r.1.html?pid=15374
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15462
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15462
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15462
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15462
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15462
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15462
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15462
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15463
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15463
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15464
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15464
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15464
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15464
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15465
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15465
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15465
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15465
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15465
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15465
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15465
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-3-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15465
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15557
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84. XV/102/19 
26 września 

2019 r. 

w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, 

prowadzonych przez Gminę 

Mosina, pracujących 

z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i młodsze 

07.10.2019 r. obowiązująca 

85. XV/103/19 
26 września 

2019 r. 

w sprawie nadania nazwy 

ulicy PLATANOWA drodze 

wewnętrznej położonej w 

miejscowości Świątniki 

07.10.2019 r. 
Nadano punkty 

adresowe 

86. XV/104/19 
26 września 

2019 r. 

w sprawie nadania nazwy 

ulicy KMINKOWA drodze 

wewnętrznej położonej w 

miejscowości Sowinki 

07.10.2019 r. 
Nadano punkty 

adresowe 

87. XV/105/19 
26 września 

2019 r. 

w sprawie nadania nazwy 

ulicy SZAŁWIOWA drodze 

wewnętrznej położonej w 

miejscowości Sowinki 

07.10.2019 r. 
Nadano punkty 

adresowe 

88. XV/106/19 
26 września 

2019 r. 

w sprawie nadania nazwy 

ulicy SZCZAWIOWA drodze 

wewnętrznej położonej w 

miejscowości Sowinki 

07.10.2019 r. 
Nadano punkty 

adresowe 

89. XV/107/19 
26 września 

2019 r. 

w sprawie wstępnego miejsca 

lokalizacji nowego przystanku 

komunikacyjnego przy drodze 

powiatowej w miejscowości 

Borkowice 

 W trakcie realizacji 

90. XV/108/19 
26 września 

2019 r. 

w sprawie wstępnego miejsca 

lokalizacji nowego przystanku 

komunikacyjnego przy drodze 

powiatowej w miejscowości 

Świątniki 

 W trakcie realizacji 

91. XV/109/19 
26 września 

2019 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Statutowej Rady Miejskiej w 

Mosinie 

 

Powołano doraźną 

Komisję Statutową w 

składzie: radny 

Arkadiusz Cebulski, 

radna Agnieszka 

Gorzyńska, radna 

Elżbieta Jarecka, radny 

Łukasz Kasprowicz i 

radny Michał Kleiber, 

której wyznaczono jako 

zadanie opracowanie 

projektu zmian treści 

poszczególnych zapisów 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15560
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15560
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15560
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15560
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15561
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15561
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15561
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15561
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15562
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15562
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15562
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15562
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15563
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15563
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15563
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15563
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15564
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15564
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15564
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15564
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15564
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15566
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15566
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-26-wrzenia-2019-r.1.html?pid=15566
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Statutu Gminy Mosina  

do dnia 15 stycznia 2020 

r. – powołano komisję  

we wskazanym składzie, 

ale później zmieniono jej 

termin zakończenia 

pracy. 

92. XVI/110/19 

8 

października 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Poznańskiemu na realizację 

zadania przebudowy drogi 

powiatowej nr 2466P w 

miejscowości Mosina  

 W trakcie realizacji 

93. XVI/111/19 

8 

października 

2019 r. 

w sprawie emisji obligacji 

Gminy Mosina oraz 

określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i 

wykupu 

 

Uchwała określiła 

zasady zbywania, 

nabywania i wykupu 

obligacji Gminy Mosina 

w łącznej kwocie 

6.000.000,00 zł 

94. XVI/112/19 

8 

października 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019  

18.11.2019 r. 

Dochody zmniejszono o 

kwotę 6.909.086,89 zł, 

Wydatki zmniejszono o 

kwotę 11.027.167,50 zł, 

tym samym przychody 

budżetu zmniejszono do 

kwoty 16.059.082,73 zł. 

Zwiększenie dotacji 

podmiotowej dla MOK 

w związku z obsługą 

informatyczną sesji 

Rady Miejskiej w 

Mosinie oraz kosztami 

aktualizacji i serwisu 

systemu internetowego. 

95. XVI/113/19 

8 

października 

2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na 

lata 2019-2023 

 

Zmniejszono dochody i 

wydatki odpowiednio do 

zmian zapisanych w 

uchwale w sprawie 

zmiany budżetu. 

Planowany deficyt 

zmniejszono o kwotę 

8.651.171,86 zł, i 

przychody zmniejszono 

o kwotę 4.118.080,61 zł. 

Zaktualizowano również 

wykaz przedsięwzięć 

96. XVI/114/19 

8 

października 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę o 

przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

 W trakcie realizacji 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15582
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15582
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15582
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15582
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15582
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15582
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15582
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15583
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15583
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15583
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15583
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15583
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15584
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15584
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15585
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15585
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15585
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15585
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15586
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15586
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15586
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15586
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przestrzennego dla terenów 

części wsi Krosinko oraz 

części terenów miasta Mosina  

97. XVII/115/19 

24 i 28 

października 

2019 r. 

w sprawie przyjęcia i 

przekazania Zarządowi 

Województwa 

Wielkopolskiego projektu 

uchwały w sprawie 

wprowadzenia na obszarze 

gminy Mosina ograniczeń w 

zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje 

spalanie paliw  

 W trakcie realizacji 

98. XVII/116/19 

24 i 28 

października 

2019 r. 

w sprawie przyjęcia 

„Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy 

Mosina na lata 2019-2022 z 

perspektywą na lata 2023-

2026” 

 W trakcie realizacji 

99. XVII/117/19 

24 i 28 

października 

2019 r. 

w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od 

nieruchomości  

14.11.2019 r. 

W uchwale ustalono 

stawki podatku                   

od nieruchomości  na 

rok 2020 

100. XVII/118/19 

24 i 28 

października 

2019 r. 

w sprawie określenia stawek 

podatku od środków 

transportowych 

18.11.2019 r. 

W uchwale określono 

stawki podatku od 

środków transportowych 

na rok 2020 

101. XVII/119/19 

24 i 28 

października 

2019 r. 

w sprawie wprowadzenia 

opłaty targowej, określenia 

zasad ustalania, poboru, 

terminów płatności i 

wysokości stawek opłaty 

targowej  

18.11.2019 r. 

Uchwałą wprowadzono 

opłatę targową oraz 

określono zasady 

ustalania poboru, 

terminów płatności i 

wysokości stawek 

102. XVII/120/19 

24 i 28 

października 

2019 r. 

w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu 1 dt żyta dla 

ceków podatku rolnego na rok 

2020  

18.11.2019 r. 

Obniżono cenę kwintala 

żyta ogłoszoną w 

komunikacie Prezesa 

GUS będącą podstawą 

ustalenia podatku 

rolnego na rok 

podatkowy 2020 do 

kwoty 45 zł 

103. XVII/121/19 

24 i 28 

października 

2019 r. 

w sprawie zasad korzystania 

ze świetlic wiejskich 

stanowiących własność 

Gminy Mosina 

18.11.2019 r. W trakcie realizacji 

104. XVII/122/19 

24 i 28 

października 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019  

18.11.2019 r. 

Zaktualizowano wydatki 

związane z realizacja 

projektu pn.: „Z lotu 

ptaka – działania z 

zakresu edukacji 

ekologicznej na terenie 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15586
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15586
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-8-padziernika-2019-r.1.html?pid=15586
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15643
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15643
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15643
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15643
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15643
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15643
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15644
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15644
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15644
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15645
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15645
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15645
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15646
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15646
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15646
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15646
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15646
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15646
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15647
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15647
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15647
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15647
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15648
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15648
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15648
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15648
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15649
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15649
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gmin Czempiń i 

Mosina”. 

105. XVII/123/19 

24 i 28 

października 

2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na 

lata 2019-2023 

 

Zmieniono wykaz 

przedsięwzięć 

polegający na 

aktualizacji zadania pn.: 

„Rewitalizacja ptasiego 

parku 

106. XVII/124/19 

24 i 28 

października 

2019 r. 

w sprawie wyboru ławników 

do Sądu Okręgowego w 

Poznaniu i do Sadu 

Rejonowego Poznań – 

Grunwald i Jeżyce w 

Poznaniu   

 

Dokonano wyboru 

ławników do Sądu 

Okręgowego  

w Poznaniu  

i do Sądu Rejonowego 

Poznań-Grunwald  

i Jeżyce w Poznaniu, a 

następnie przekazano 

listy wybranych 

ławników prezesom 

właściwych sądów  

i poinformowano 

wybranych ławników o 

dokonanym wyborze – 

uchwała została 

zrealizowana. 

107. XVIII/125/19 
14 listopada 

2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na 

lata 2019-2023 

 zmieniona 

108. XIX/126/19 
28 listopada 

2019 r. 

w sprawie dopuszczenia 

zapłaty należności 

stanowiących dochody 

budżetu Gminy Mosina za 

pomocą innego instrumentu 

płatniczego, w tym 

instrumentu, na którym 

przechowywany jest pieniądz 

elektroniczny  

10.12.2019 r. 

Uchwała wprowadziła 

nowy instrument 

płatniczy – karta 

płatnicza 

109. XIX/127/19 
28 listopada 

2019 r. 

w sprawie Rocznego 

programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2020 

r.  

 W trakcie realizacji 

110. XIX/128/19 
28 listopada 

2019 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

części wsi Krosno oraz części 

wsi Drużyna 

20.01.2020 r. W trakcie realizacji 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15650
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15650
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15650
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15650
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-i-28-padziernika-2019-r.1.html?pid=15651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-listopada-2019-r.1.html
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-listopada-2019-r.1.html
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-listopada-2019-r.1.html
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-14-listopada-2019-r.1.html
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15744
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15745
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15747
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15747
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15747
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15747
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15747
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15747
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111. XIX/129/19 
28 listopada 

2019 r. 

w sprawie uchwalenia 

„Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych na 

rok 2020” 

 W trakcie realizacji 

112. XIX/130/19 
28 listopada 

2019 r. 

w sprawie „Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomani na rok 2020” 

 W trakcie realizacji 

113. XIX/131/19 
28 listopada 

2019 r. 

w sprawie przystąpienia 

Gminy Mosina do realizacji 

Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – 

edycja 2019-2020 

realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 W trakcie realizacji 

114. XIX/132/19 
28 listopada 

2019 r. 

w sprawie zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w domu 

dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży  

10.12.2019 r. W trakcie realizacji 

115. XIX/133/19 
28 listopada 

2019 r. 

w sprawie szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach 

wsparcia – schroniskach dla 

osób bezdomnych  

10.12.2019 r. W trakcie realizacji 

116. XIX/134/19 
28 listopada 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

gminy Mosina  

10.12.2019 r. Zmieniona 

117. XIX/135/19 
28 listopada 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę 

dotyczącą sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i 

zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za 

uiszczoną opłatę 

10.12.2019 r. Zmieniona 

118. XIX/136/19 
28 listopada 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie 

gminy Mosina oraz ustalenia 

stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

10.12.2019 r. Zmieniona 

119. XIX/137/19 
28 listopada 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie wzoru deklaracji o 
16.12.2019 r. Zmieniona 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15748
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15748
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15748
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15748
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15748
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15749
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15749
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15749
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15750
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15750
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15750
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15750
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15750
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15750
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15750
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15750
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15750
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15751
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15751
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15751
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15751
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15752
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15752
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15752
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15752
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15752
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15753
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15753
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15753
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15753
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15753
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15754
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15755
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15757
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15757
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wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz warunków 

i trybu składania deklaracji  

120. XIX/138/19 
28 listopada 

2019 r. 

w sprawie rekomendacji 

trzech członków Rady 

Nadzorczej „Parku Strzelnica” 

Sp. z o.o. w Mosinie  

 

Dokonano rekomendacji  

3 członków Rady 

Nadzorczej „Parku 

Strzelnica” Sp. z o.o. w 

Mosinie  

w osobach: Pauliny 

Kubackiej, Rafała 

Ratajczaka i Adama 

Wdowickiego,  

po czym poinformowano  

o dokonanym wyborze 

wyżej wymienione 

osoby, a przedmiotową 

uchwałę przekazano 

Burmistrzowi Gminy 

Mosina – uchwała 

została zrealizowana. 

121. XIX/139/19 
28 listopada 

2019 r. 

w sprawie planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Mosinie na 2020 

rok  

 

Ustalono plan pracy 

Komisji Rewizyjnej na 

rok 2020  

– uchwała jest  

w trakcie realizacji. 

122. XX/140/2019 
12 grudnia 

2019 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego 

część działki o nr ewid. 468/4, 

obręb Radzewice  

 

 W trakcie realizacji 

123. XX/141/2019 
12 grudnia 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę o 

przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

przy ulicy Sowinieckiej, 

Gałczyńskiego i Leśmiana w 

Mosinie  

 W trakcie realizacji 

124. XX/142/2019 
12 grudnia 

2019 r. 

w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu 

gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem 

Gminy Mosina  

20.12.2019 r. W trakcie realizacji 

125. XX/143/2019 
12 grudnia 

2019 r. 

w sprawie zasad 

wynajmowania lokali 

wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu 

Gminy Mosina  

20.12.2019 r. W trakcie realizacji 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15757
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15757
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15757
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15757
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15758
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15758
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15758
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15758
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15759
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15759
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15759
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2019-r.1.html?pid=15759
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15817
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15817
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15817
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15817
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15817
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15817
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15818
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15818
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15818
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15818
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15818
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15818
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15818
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15818
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15819
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15819
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15819
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15819
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15819
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15820
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15820
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15820
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15820
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15820
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126. XX/144/2019 
12 grudnia 

2019 r. 

w sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostki paliwa w 

Gminie Mosina na rok 

szkolny 2019/2020  

 W trakcie realizacji 

127. XX/145/2019 
12 grudnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019  

23.12.2019 r. 

Zwiększono dochody o 

kwotę 1.795.216,11 zł, 

wydatki zwiększono o 

kwotę 408.166,18 zł, 

zmniejszono przychody 

budżetu do kwoty 

14.672.032,80 zł 

128. XX/146/2019 
12 grudnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na 

lata 2019-2025 

 

Zmieniono dochody i 

wydatki dostosowując 

do uchwały zmieniającej 

budżet roku 2019, 

zmniejszono przychody 

o kwotę 1.387.049,93 

oraz zaktualizowano 

wykaz przedsięwzięć 

129. XX/147/2019 
12 grudnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały 

Nr II/7/18 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 28 listopada 

2018 r. w sprawie powołania 

komisji stałych Rady 

Miejskiej 

 

Skład Komisji Budżetu i 

Finansów opuścił radny 

Michał Kleiber – 

uchwała została 

zrealizowana. 

130. XXI/148/2019 

30 i 31 

grudnia 

2019 r. 

dotycząca dotacji dla 

publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, dla publicznych i 

niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, 

niepublicznych szkół 

prowadzonych przez inne niż 

jednostka samorządu 

terytorialnego organy na 

terenie gminy Mosina oraz 

trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystywania 

dotacji   

08.01.2020 r. W trakcie realizacji 

131. XXI/149/2019 

30 i 31 

grudnia 

2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia 

międzygminnego  

 W trakcie realizacji 

132. XXI/150/2019 

30 i 31 

grudnia 

2019 r. 

w sprawie ustalenia wykazu i 

planu finansowego wydatków, 

które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego oraz 

ustalenia ostatecznego terminu 

ich dokonania  

 

W uchwale ustalono 

wykaz wydatków, które 

nie wygasają              z 

upływem roku 

budżetowego 

3.711.301,95 zł i 

określono termin ich 

dokonania na 30 

czerwca 2020 roku. 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15821
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15821
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15821
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15821
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15822
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15822
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15823
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15823
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15823
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15823
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15824
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15824
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15824
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15824
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15824
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-12-grudnia-2019-r.1.html?pid=15824
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15882
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15883
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15883
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15883
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15884
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15884
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15884
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15884
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15884
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15884
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133. XXI/151/2019 

30 i 31 

grudnia 

2019 r. 

w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na 

lata 2020-2025 

 

Uchwalono WPF Gminy 

Mosina  okres objęty 

prognozą obejmuje lata 

2020 -2025 określa m.in. 

dochody, wydatki, 

kwotę deficytu, 

przychody, rozchody, 

wynik budżetu i 

wskaźniki spłaty 

zobowiązań a także 

wykaz mienia 

komunalnego 

możliwego do sprzedaży 

w roku 2020 

134. XXI/152/2019 

30 i 31 

grudnia 

2019 r. 

w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020  

14.02.2020 r. 

Uchwalono budżet 

Gminy Mosina na rok 

2020, dochody ustalono 

w kwocie 

190.757.404,41 zł a 

wydatki w kwocie 

201.504.135,11 zł. 

Planowany deficyt w 

wysokości 

10.746.730,70 zł oraz 

przychody z tytułu 

sprzedaży innych 

papierów wartościowych 

w kwocie 19.000.000,00 

zł i rozchody w kwocie 

8.253.269,30 zł. 

W ramach uchwały Rada 

Miejska w Mosinie 

przydzieliła wysokość 

dotacji podmiotowej na 

realizację zadań 

statutowych MOK w 

2020 r. 

135. XXI/153/2019 

30 i 31 

grudnia 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie powołania Komisji 

Statutowej Rady Miejskiej w 

Mosinie  

 

Określono,  

że Komisja Statutowa 

zakończy swoją pracę  

nad zmianami  

do Statutu Gminy 

Mosina do 19 lutego 

2020 r. – uchwała 

została zrealizowana. 

 

 

 

 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15885
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15885
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15885
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15885
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15886
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15886
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15887
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15887
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15887
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniach-30-i-31-grudnia-2019-r.1.html?pid=15887
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Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Mosinie z lat 2002-2018, realizowanych w roku 2019 

l.p. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały 

Publikacja w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Wielkopolskieg

o 

Najważniejsze 

postanowienia/podjęt

e działania/stan 

realizacji w roku 2019 

2003 

1. V/38/03 
23 stycznia 

2003r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej we 

wsi Mieczewo, obejmującego 

obszar części działek o nr 

ewidencyjnych 384/4 

i 384/29". 

7 lutego 2003 r. Obowiązująca 

2. VI/47/03 
27 lutego 

2003 r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

górniczego: złoża kruszywa 

naturalnego Daszewice 

Babki". 

2 kwietnia 2003 

r. 
Obowiązująca 

3. VII/60/03 
27 marca 

2003 r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

w Dymaczewie Nowym, 

obejmującego obszar działek 

o nr ewid. 127/1 i 127/2". 

6 maja 2003 r. Obowiązująca 

4. VII/62/03 
27 marca 

2003 r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej we wsi 

Rogalinek, obejmującego 

obszar działek o nr ewid. 61/2 

i 61/3". 

6 maja 2003 r. Obowiązująca 

5. XI/84/03 
29 maja 2003 

r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej we 

wsi Mieczewo, obejmującego 

obszar działek o nr ewid. 206 

i 207". 

8 lipca 2003 r. Obowiązująca 

6. XII/94/03 
26 czerwca 

2003r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej we wsi 

22 października 

2003 r. 
Obowiązująca 

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/38-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/38-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/38-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/38-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/38-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/38-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/38-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/38-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/47-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/47-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/47-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/47-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/47-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/47-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/60-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/60-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/60-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/60-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/60-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/60-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/60-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/60-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/62-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/62-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/62-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/62-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/62-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/62-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/62-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/62-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/84-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/84-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/84-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/84-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/84-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/84-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/84-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/94-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/94-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/94-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/94-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/94-03.pdf
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Nowinki, obejmującego 

obszar działki o nr ewid. 

277/1". 

7. XV/126/03 

23 

października 

2003 r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej we 

wsi Babki, obejmującego 

część działki nr 4/4". 

5 grudnia 2003 r. Obowiązująca 

8. XV/127/03 

23 

października 

2003 r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej we wsi 

Baranowo, obejmującego 

obszar działki o nr ewid. 

71/1".  

5 grudnia 2003 r. Obowiązująca 

9. XV/128/03 

23 

października 

2003 r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej we wsi Sowiniec 

na obszarze działek o nr 

ewid.: 27/7, 27/8, 27/9 i części 

działki o nr ewid. 27/6". 

5 grudnia 2003 r. Obowiązująca 

10. XV/129/03 

23 

października 

2003 r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej we wsi 

Mieczewo przy ul. Szerokiej". 

5 grudnia 2003 r. Obowiązująca 

11. XV/130/03 

23 

października 

2003 r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej we 

wsi Radzewice, na obszarze 

działki o nr ewid. 190/12 

i części działki o nr ewid. 

189". 

5 grudnia 2003 r. Obowiązująca 

2004 

12. 
XXI/169/0

4 

25 lutego 2004 

r. 

w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu 

umarzania wierzytelności 

jednostek organizacyjnych 

Gminy Mosina z tytułu 

należności pieniężnych, do 

których nie stosuje się 

przepisów ustawy - Ordynacja 

podatkowa, udzielania innych 

ulg w spłacaniu tych 

należności oraz wskazania 

13 czerwca 2004 

r. 
Obowiązująca 

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/94-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/94-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/94-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/126-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/126-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/126-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/126-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/126-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/126-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/127-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/127-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/127-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/127-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/127-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/127-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/127-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/127-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/128-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/128-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/128-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/128-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/128-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/128-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/128-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/128-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/129-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/129-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/129-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/129-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/129-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/129-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/130-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/130-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/130-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/130-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/130-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/130-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/130-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/130-03.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
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organów do tego 

uprawnionych. 

 

13. 
XXII/184/0

4 

25 marca 2004 

r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mosina 

obejmującego część terenu 

pomiędzy ulicami: Krótką, 

Wiejską, Pożegowską, 

Skrzynecką a lasem 

Wielkopolskiego Parku 

Narodowego". 

 

14 lipca 2004 r. Obowiązująca 

14. 
XXIII/201/

04 

15 kwietnia 

2004 r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej 

w Mosinie w rejonie ulic 

Konopnickiej i Szosy 

Poznańskiej".  

5 lipca 2004 r. Obowiązująca 

15. 
XXIII/202/

04 

15 kwietnia 

2004r. 

w sprawie "Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej we 

wsi Krosinko w rejonie ulicy 

Wiejskiej".  

5 lipca 2004 r. Obowiązująca 

2005 

16. 
XLII/344/0

5 

2 czerwca 

2005r. 

w sprawie zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej 

w rej. ul. Wodnej w Mosinie, 

działka nr geod. 514.  

13 lipca 2005 r. Obowiązująca 

17. 
XLII/345/0

5 

2 czerwca 

2005r. 

w sprawie zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w rejonie ul. 

Wodnej w Mosinie, 

obejmującego teren działek 

o nr ewid. 509/2, 510/2 i część 

działki o nr ewid. 509/1. 

13 lipca 2005 r. Obowiązująca 

18. 
XLVII/367

/05 

29 września 

2005r. 

w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Gminy 

Mosina. 

26 października 

2005 r. 
Obowiązująca 

19. LI/402/05 
15 grudnia 

2005r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze 

1 lutego 2006 r. Obowiązująca 

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/169-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/184-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/184-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/184-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/184-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/184-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/184-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/184-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/184-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/184-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/201-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/201-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/201-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/201-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/201-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/201-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/201-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/202-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/202-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/202-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/202-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/202-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/202-04.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/344-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/344-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/344-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/344-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/344-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/344-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/344-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/345-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/345-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/345-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/345-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/345-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/345-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/345-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/345-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/345-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/345-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/367-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/367-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/367-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/367-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/402-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/402-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/402-05.pdf


97 

działek o nr ewid.: 28 i 30 w 

Dymaczewie Starym - Gmina 

Mosina 

20. LI/403/05 
15 grudnia 

2005r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami we 

wsi Nowinki – Drużyna. 

20 stycznia 2006 

r. 
Obowiązująca 

2006 

21. 
LXV/484/0

6 

28 września 

2006r. 

w sprawie uchwalenia 

Miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

we wsi Radzewice.  

21 listopada 

2006 r. 
Obowiązująca 

22. 
LXVI/491/

06 

19 października 

2006 r. 

w sprawie Miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego części miasta 

Mosina, obejmującego obszar 

pomiędzy ul. Gałczyńskiego i 

torami kolejowymi linii 

Poznań-Wrocław. 

8 grudnia 2006 r. 

Obowiązuje w 

niewielkim fragmencie, 

zmieniona przez 

uchwały: XXX/237/16 z 

28 kwietnia 2016 w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

terenów przy ul. 

Gałczyńskiego i ul. 

Leśmiana w Mosinie; 

LXV/757/18 z 28 marca 

2018 r. w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

terenów zabudowy 

techniczno-produkcyjnej 

i terenów zabudowy 

mieszkaniowej z 

usługami przy ul. 

Śremskiej w Mosinie. 

2007 

23. XX/91/07 
27 września 

2007 r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej we wsi 

Baranówko. 

5 grudnia 2007 r. Obowiązująca 

24. 
XXI/101/0

7 

25 października 

2007 r. 

w sprawie ustalenia 

wysokości stawki procentowej 

opłaty adiacenckiej. 

5 grudnia 2007 r. Obowiązująca 

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/402-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/402-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/402-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/403-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/403-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/403-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/403-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/403-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/403-05.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/484-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/484-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/484-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/484-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/484-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/484-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/484-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/491-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/491-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/491-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/491-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/491-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/491-06.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2002-2006/491-06.pdf
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2007.html?pid=3093
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2007.html?pid=3093
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2007.html?pid=3093
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2007.html?pid=3093
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2007.html?pid=3093
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2007.html?pid=3093
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2007.html?pid=3105
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2007.html?pid=3105
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2007.html?pid=3105
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25. 
XXIV/146/

08 

31 stycznia 

2008 r. 

dotycząca zagospodarowania 

przestrzennego rejonu ulic: 

Strzeleckiej i Krasickiego w 

Mosinie  

17 kwietnia 2008 

r. 
Obowiązująca 

26. 
XXV/151/

08 

28 lutego 

2008r. 

dotycząca miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów oraz 

terenów zabudowy usługowej 

w Czapurach przy ulicy 

Poznańskiej. 

28 kwietnia 2008 

r. 
Obowiązująca 

27. 
XLI/261/0

9 

26 lutego 

2009r. 

dotycząca planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Daszewic i 

Babek  

15 maja 2009 r. Obowiązująca 

28. 
XLVI/304/

09 
28 maja 2009 r. 

dotycząca zasad, sposobu i 

trybu udzielania ulg w 

spłacaniu należności 

pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy - 

Ordynacja podatkowa, 

przypadających Gminie 

Mosina lub jej jednostkom 

organizacyjnym.  

24 lipca 2009 r. Obowiązująca 

29. 
XLVII/323

/09 

30 czerwca 

2009 r. 

w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla 

nauczycieli szkół i 

przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Mosina.  

13 sierpnia 2009 

r. 

Obowiązująca. 

Przyznawane są nagrody 

burmistrza dla 

nauczycieli i dyrektorów 

z okazji „Dnia 

Nauczyciela” 

30. 
LVII/397/1

0 

26 marca 

2010r. 

w sprawie określenia zasad 

wnoszenia, cofania i zbywania 

udziałów i akcji w spółkach 

prawa handlowego przez 

Burmistrza Gminy Mosina.  

16 czerwca 2010 

r. 
Obowiązująca 

31. LX/412/10 27 maja 2010 r. 

w sprawie zasad sprzedaży na 

rzecz najemców komunalnych 

lokali mieszkalnych 

stanowiących własność 

Gminy Mosina. 

25 sierpnia 2010 

r. 

Zmieniona Uchwałą Nr 

III/9/10 z 17 grudnia 

2010 r. 

32. 
LXIV/440/

10 

29 września 

2010 r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

pomiędzy ul. Kolejową, 

Śremską, Wawrzyniaka i 

Dworcową w Mosinie. 

 

15 grudnia 2010 

r. 
Obowiązująca 

33. 
LXIV/441/

10 

29 września 

2010 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

15 grudnia 2010 

r. 
Obowiązująca 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.01.2008.html?pid=3146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.01.2008.html?pid=3146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.01.2008.html?pid=3146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-31.01.2008.html?pid=3146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2008.html?pid=3152
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2008.html?pid=3152
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2008.html?pid=3152
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2008.html?pid=3152
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2008.html?pid=3152
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2008.html?pid=3152
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2008.html?pid=3152
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2008.html?pid=3152
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xli-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2009.html?pid=3263
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xli-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2009.html?pid=3263
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xli-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2009.html?pid=3263
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xli-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.02.2009.html?pid=3263
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosina-28.05.2009.html?pid=3302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3316
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3316
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3316
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3316
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.06.2009.html?pid=3316
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3400
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3400
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3400
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3400
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25-i-26.03.2010.html?pid=3400
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3416
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3416
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3416
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3416
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.05.2010.html?pid=3416
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3442
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3442
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3442
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3442
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3442
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3442
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3445
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3445
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3445
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przestrzennego terenu 

zabudowy siedliskowej z 

działalnością agroturystyczną 

we wsi Krosno, obejmującego 

część działki nr ewid. 353  

2010 

34.  III/7/10 
17 grudnia 2010 

r. 

w sprawie określenia 

warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu 

na terenie gminy Mosina  

8 lutego 2011 r. 

Zmieniona Uchwałą 

LII/368/13 

z 28 listopada 2013 r. 

35. III/9/10 17 grudnia 2010 

r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie zasad sprzedaży na 

rzecz najemców komunalnych 

lokali mieszkalnych 

stanowiących własność 

Gminy Mosina 

8 lutego 2011 r. Obowiązująca 

2011 

36. VIII/38/1

1 

28 lutego 2011 r. w sprawie zasad 

przyznawania stypendiów 

sportowych oraz nagród i 

wyróżnień dla zawodników, 

trenerów i innych osób 

wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności 

sportowej 

26 kwietnia 2011 

r. 

Obowiązują

ca 

37. IX/47/11 30 marca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i 

trybu udzielania ulg w 

spłacaniu należności 

pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, 

przypadających Gminie 

Mosina lub jej jednostkom 

podległym 

23 maja 2011 r. Obowiązująca 

38. XVII/100

/11 

29 września 2011 

r. 

w sprawie sprawienia 

pogrzebu na koszt gminy oraz 

zasad zwrotu wydatków na 

pokrycie kosztów pogrzebu  

4 listopada 2011 

r. 

Obowiązująca 

39. XX/146/1

1 

29 grudnia 2011 

r. 

w sprawie określenia zasad 

gospodarowania 

nieruchomościami Gminy 

Mosina 

4 kwietnia 2012 

r. 

Obowiązująca 

2012 

40. XXII/161

/12 

26 stycznia 2012 

r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

przy Szosie Poznańskiej w 

Mosinie 

11 kwietnia 2012 

r. 

Obowiązująca 

41. XXIII/16

5/12 

8 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

21 marca 2012 r. Obowiązująca 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3445
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3445
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3445
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3445
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2006-2010/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-i-30.09.2010.html?pid=3445
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3541
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3541
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3541
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3541
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3542
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3542
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3542
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3542
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3542
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3542
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-24-i-28.02.2011-r..html?pid=3572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-24-i-28.02.2011-r..html?pid=3572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-24-i-28.02.2011-r..html?pid=3572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-24-i-28.02.2011-r..html?pid=3572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-24-i-28.02.2011-r..html?pid=3572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-24-i-28.02.2011-r..html?pid=3572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-24-i-28.02.2011-r..html?pid=3572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/viii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-24-i-28.02.2011-r..html?pid=3572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3591
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3591
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3591
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3591
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3591
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3591
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3591
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3591
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3500
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3500
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3500
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3500
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-19-i-29.12.2011-r..html?pid=3635
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-19-i-29.12.2011-r..html?pid=3635
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-19-i-29.12.2011-r..html?pid=3635
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-19-i-29.12.2011-r..html?pid=3635
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2012-r..html?pid=3654
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2012-r..html?pid=3654
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2012-r..html?pid=3654
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2012-r..html?pid=3654
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2012-r..html?pid=3654
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2012-r..html?pid=3654
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-08.02.2012-r..html?pid=3655
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-08.02.2012-r..html?pid=3655
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przestrzennego dla terenów 

części wsi Czapury 

42. XXV/173

/12 

29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

części wsi Pecna  

16 maja 2012 r. Obowiązująca 

43. XXIX/19

7/12 

28 czerwca 2012 

r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

przy ul. Strzeleckiej i 

Łaziennej w Mosinie 

5 września 2012 

r. 

Obowiązująca 

44. XXXI/22

0/12 

27 września 2012 

r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla przebiegu 

magistrali wodociągowej na 

terenie wsi Sasinowo, 

Rogalin, Mieczewo  

9 stycznia 2013 

r. 

Obowiązująca 

45. XXXIII/2

28/12 

25 października 

2012 r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

części wsi Radzewice  

18 grudnia 2012 

r. 

Obowiązująca 

46. XXXV/2

38/12 

29 listopada 

2012 r. 

w sprawie trybu i 

szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w 

ramach inicjatywy lokalnej 

19 grudnia 2012 

r. 

obowiązująca 

2013 

47. XXXIX/2

67/13 

30 stycznia 2013 

r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

części wsi Drużyna, obręb 

Drużyna 

10 kwietnia 2013 

r. 

Obowiązująca 

48. XL/276/1

3 

27 lutego 2013 r. dotycząca wymagań dla 

ubiegającego się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla nich oraz 

grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części  

20 marca 2013 r. Obowiązująca 

49. XLVII/30

6/13 

27 czerwca 2013 

r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu 

eksploatacji złoża piasków 

kwarcowych na działkach o nr 

ewid. 109/2, 109/3, obręb 

Sowiniec 

26 sierpnia 2013 

r. 

Obowiązująca 

50. XLVII/30

7/13 

27 czerwca 2013 

r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu usług 

20 sierpnia 2013 

r. 

Obowiązująca 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-08.02.2012-r..html?pid=3655
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-08.02.2012-r..html?pid=3655
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3663
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3663
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3663
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3663
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3688
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3688
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3688
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3688
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3688
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6309
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6309
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6309
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6309
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6309
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6309
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6316
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6316
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6316
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6316
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6294
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6294
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6294
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6294
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6294
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2013-r.1.html?pid=6475
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2013-r.1.html?pid=6475
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2013-r.1.html?pid=6475
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2013-r.1.html?pid=6475
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2013-r.1.html?pid=6475
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2013-r.1.html?pid=6475
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6880
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6880
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6880
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6880
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6880
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6880
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6880
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6881
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6881
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6881
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oświaty w Mosinie w rejonie 

ulic: Strzeleckiej i 

Krasickiego, w zakresie 

działki o nr ewid. 2713/3, 

obręb Mosina  

51. XLVII/31

2/13 

27 czerwca 2013 

r. 

w sprawie zasad udzielania, 

trybu postępowania i sposobu 

rozliczania dotacji celowej dla 

spółek wodnych 

3 lipca 2013 r. Obowiązująca 

52. XLVIII/3

21/13 

26 września 2013 

r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów części 

wsi Krajkowo i Baranowo  

27 listopada 

2013 r. 

Obowiązująca 

53. XLVIII/3

27/13 

27 września 2013 

r. 

w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie bonifikaty od 

opłat z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania 

wieczystego w prawo 

własności nieruchomości 

23 października 

2013 r. 

Obowiązująca 

54. L/341/13 30 października 

2013 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

wsi Wiórek 

21 stycznia 2014 

r. 

Obowiązująca 

55. LII/355/1

3 

28 listopada 

2013 r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

południowo - zachodnich 

terenów wsi Czapury 

17 stycznia 2014 

r. 

Obowiązująca 

56. LII/368/1

3 

28 listopada 

2013 r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie określenia warunków 

i trybu finansowania rozwoju 

sportu na terenie gminy 

Mosina 

8 stycznia 2014 

r. 

Obowiązująca 

2014 

57. LVIII/40

1/14 

27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

części wsi Krosno 

3 czerwca 2014 

r. 

Obowiązująca 

58. LXIV/45

2/14 

30 czerwca 2014 

r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

części wsi Daszewice  

15 września 2014 

r. 

Obowiązująca 

2015 

59. 
XX/131/1

5 

29 października 

2015 r. 

w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy 

materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów 

18 listopada 

2015 r. 

Obowiązująca, 2 razy w 

roku decyzje o 

stypendiach socjalnych i 

wg potrzeb zapomogach 

losowych dla uczniów 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6881
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6881
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6881
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6881
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6881
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6886
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6886
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6886
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.06.2013-r..html?pid=6886
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-27.09.2013-r..html?pid=7137
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-27.09.2013-r..html?pid=7137
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-27.09.2013-r..html?pid=7137
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-27.09.2013-r..html?pid=7137
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-27.09.2013-r..html?pid=7143
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-27.09.2013-r..html?pid=7143
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-27.09.2013-r..html?pid=7143
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-27.09.2013-r..html?pid=7143
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-27.09.2013-r..html?pid=7143
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-27.09.2013-r..html?pid=7143
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2013-r..html?pid=7267
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2013-r..html?pid=7267
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2013-r..html?pid=7267
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2013-r..html?pid=7267
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/l-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.10.2013-r..html?pid=7267
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.11.2013-r..html?pid=7385
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.11.2013-r..html?pid=7385
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.11.2013-r..html?pid=7385
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.11.2013-r..html?pid=7385
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.11.2013-r..html?pid=7385
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.11.2013-r..html?pid=7398
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.11.2013-r..html?pid=7398
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.11.2013-r..html?pid=7398
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.11.2013-r..html?pid=7398
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.11.2013-r..html?pid=7398
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7728
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7728
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7728
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7728
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7728
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-30.06.2014-r..html?pid=8054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-30.06.2014-r..html?pid=8054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-30.06.2014-r..html?pid=8054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-30.06.2014-r..html?pid=8054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26-i-30.06.2014-r..html?pid=8054
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.10.2015-r..html?pid=9651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.10.2015-r..html?pid=9651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.10.2015-r..html?pid=9651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.10.2015-r..html?pid=9651
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zamieszkałych na terenie 

gminy Mosina 

2016 

60. 
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. 
Obowiązująca 

61. 
XXXV/29

8/16 

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. 
Obowiązująca 

62. 
XXXVII/

331/16 

29 września 2016 

r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

części wsi Mieczewo  

8 listopada 2016 

r. 
Obowiązująca 

2017 

63. 
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. Obowiązująca 

64. 
XLIII/447

/17 

26 stycznia 2017 

r. 

w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane w 

publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę 

Mosina 

 Obowiązująca 

65. 
XLIII/448

/17 

26 stycznia 2017 

r. 

w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji Gminy 

Mosina 

14 lutego 2017 r. Obowiązująca 

66. 
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. 
Obowiązująca 

67. 
XLVII/52

9/17 
29 marca 2017 r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 
10 maja 2017 r. Obowiązująca 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.10.2015-r..html?pid=9651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.10.2015-r..html?pid=9651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2016-r..html?pid=10293
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2016-r..html?pid=10293
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2016-r..html?pid=10293
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2016-r..html?pid=10293
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2016-r..html?pid=10293
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2016-r..html?pid=10293
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10574
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10574
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10574
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10574
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10574
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10574
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10574
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2016-r..html?pid=10574
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10934
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10934
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10934
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2016-r..html?pid=10934
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11357
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11357
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11357
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11357
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11357
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11357
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11357
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11357
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/xliii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2017-r..html?pid=11357
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=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/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=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=11509
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
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przestrzennego dla terenu 

przy ulicy Wawrzyniaka i 

ulicy Łaziennej w Mosinie 

68. 
LIII/595/1

7 

29 czerwca 2017 

r. 

w sprawie szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach 

wsparcia udzielających 

schronienia osobom 

bezdomnym 

5 lipca 2017 r. Obowiązująca 

69. 
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. 
Obowiązująca 

2018 

70. 
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. Obowiązująca 

71. 
LXV/757/

18 
28 marca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

zabudowy techniczno - 

produkcyjnej i terenów 

zabudowy mieszkaniowej z 

usługami przy ulicy Śremskiej 

w Mosinie 

14 maja 2018 r. Obowiązująca 

72. 
LXIX/794

/18 
29 maja 2018 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

części wsi Krosno 

10 lipca 2018 r. Obowiązująca 

73. 
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. 

Obowiązująca, dotacje 

przekazywane 

miesięcznie 

74. 
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. Obowiązująca 

 

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=11621
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2017-r..html?pid=11960
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2017-r..html?pid=11960
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2017-r..html?pid=11960
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2017-r..html?pid=11960
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2017-r..html?pid=11960
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.06.2017-r..html?pid=11960
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.10.2017-r..html?pid=12536
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.10.2017-r..html?pid=12536
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.10.2017-r..html?pid=12536
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.10.2017-r..html?pid=12536
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.10.2017-r..html?pid=12536
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13132
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13132
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13132
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13132
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13132
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.02.2018-r..html?pid=13132
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13249
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13249
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13249
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13249
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13249
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13249
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13249
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13249
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.03.2018-r..html?pid=13249
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13530
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13530
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13530
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13530
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29-maja-i-5-czerwca-2018-r..html?pid=13530
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13689
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13689
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13689
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13689
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13689
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2014-20181/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27-czerwca-2018-r..html?pid=13689


104 

 

8. FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO 

Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182987 w dniu 

24 stycznia 2000 r. i od tego momentu formalnie rozpoczęła swoją działalność. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.104.000,00 zł i dzieli się na 3.104 udziały po 1.000,00 zł 

każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik, którym jest Gmina 

Mosina. 

Zarząd Mosińskiego TBS Spółki z o.o. jest jednoosobowy. Każdorazowy Prezes Zarządu pełni 

jednocześnie funkcję Dyrektora Spółki. 

W Spółce w latach 2017-2018 zatrudnione były dwie osoby na pełen etat oraz 1 osoba w wymiarze 

1/5 etatu. W 2019 r. w spółce zatrudnione były 2 osoby. 

Podstawowym przedmiotem działalności Mosińskiego TBS Spółki z o.o. jest budowa domów 

mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu. Aktualnie Mosińskie TBS Spółka z o.o. 

administruje zasobami mieszkaniowymi obejmującymi 170 mieszkań w jedenastu budynkach 

wielorodzinnych o powierzchni użytkowej mieszkań 8.288,80 m2, oraz dwa lokale użytkowe o 

łącznej powierzchni 76,4 m2. 

Spółka na finansowanie swojej działalności inwestycyjnej – budowę budynków mieszkalnych na 

wynajem, korzysta z długoterminowych kredytów bankowych ze środków Krajowego Funduszu 

Mieszkaniowego, którego dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 

W roku 2019 działalność Spółki, w szczególności, koncentrowała się na zarządzaniu 

i administrowaniu zasobem lokalowym.  

 

Spółka osiągnęła zysk netto w ostatnich 3 latach w następujących wysokościach: 

− w roku 2017 – 212.618,70 zł; 

− w roku 2018 – 171.687,17 zł; 

− w roku 2019 – 308.043,00 zł. 

Struktura przychodów i kosztów w latach 2016-2018 przedstawia się następująco: 

 2017 2018 2019 

Przychody 

Przychody netto ze sprzedaży 96,28% 97,34% 97,35% 

Pozostałe przychody operacyjne 2,52% 1,64% 1,84% 

Przychody finansowe ( w tym odsetki od lokat) 1,20% 1,02% 0,81% 

Koszty 

Koszty działalności operacyjnej (w tym m.in. amortyzacja, 

zużycie materiałów, usługi obce, podatki, wynagrodzenia, 

ubezpieczenia) 

88,49% 89,76% 80,49% 

Pozostałe koszty operacyjne 0,37% 0 1,65% 

Koszty finansowe 11,14% 10,24% 17,86% 



105 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391930 

w dniu 25 marca 2011 r. i od tego momentu formalnie rozpoczęła swoją działalność. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 380 200 zł i dzieli się na 87 604 udziały po 50,00 zł każdy. 

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik, którym jest Gmina Mosina. 

Kapitał zapasowy wynosi 1 791 121,65 zł 

 

Zarząd Spółki jest Zarządem jednoosobowym.  

 

Przedmiotem podstawowej działalności firmy jest zbieranie odpadów innych niż 

niebezpieczne, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, odzysk surowców 

z  materiałów segregowanych. Pozostałe rodzaje działalności to utrzymanie porządku na terenach 

publicznych, zimowe utrzymanie dróg, administrowanie obiektami mieszkalnymi i użytkowymi, 

obsługa Strefy Płatnego Parkingu Niestrzeżonego, prace remontowe budowlane i wykonawstwo 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład realizuje dowozy uczniów do szkół na terenie 

gminy, a także dowozi osoby niepełnosprawne do placówek oświatowych położonych na terenie 

gminy, a także na terenie gmin sąsiednich. Prowadzenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. 

Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na osoby kształtował się następująco: 

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 

ZATRUDNIENIE 

2018 rok 

 

2019 rok 

 

1. 
Pracownicy umysłowi w osobach zatrudnieni  umowa o 

prace 
17 17 

2. 
Pracownicy na stanowiskach robotniczych 

w osobach zatrudnieni umowa o prace 
58 54 

3. 
Pracownicy na stanowiskach robotniczych w osobach 

zatrudnieni umowa zlecenie 
19 24 

4. 
Pracownicy na urlopach macierzyńskich i 

świadczeniach rehabilitacyjnych w osobach 
0 0 

RAZEM 94 95 

 

Liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w dniu 31 grudnia 2019 roku wynosiła 

71 pracowników. Ponadto Spółka zatrudniała średnio w 2019 r. 24 zleceniobiorców na podstawie 

umów cywilno-prawnych.  

Działalność zakładu w roku 2019 prowadzona była w oparciu o następujące działy; 

1. Dział Księgowo-Pracowniczy ; 

2. Dział Usług Komunalnych realizuje następujące zadania: 

- wywozu nieczystości komunalnych - z miasta i gminy Mosina, 

- wywozu nieczystości płynnych, 

- prace porządkowe, opróżnianie koszy,  
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- zbierania i segregacji surowców wtórnych z terenów niezamieszkałych miasta i gminy 

Mosina, 

- wywozu odpadów budowlanych, 

- sprzątania dzikich wysypisk i padłej zwierzyny, 

- pompowania wody z zalanych ulic, 

- obsługi imprez masowych – zabezpieczenie w pojemniki i wywóz odpadów, 

- obsługi umów z poza gminy np. Puszczykowo – wywóz odpadów z dzikich wysypisk oraz 

pompowanie wody, 

- przyjmowania zleceń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, kontenery itp., 

- załatwiania reklamacji dotyczących wywozów, uszkodzeń, 

- zamawiania i sprzedaż pojemników na odpady, 

- udzielania informacji o wywozach 

- obsługa Targowiska, 

- WUKO. 

3. Dział Administracji realizuje następujące zadania: 

- zarządzanie i administrowanie zasobem nieruchomości Gminy Mosina. 

- prowadzenie Punktu Czasowego Pobytu Zwierząt Bezdomnych. 

- prowadzenie szalet miejskich, 

- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. 

- udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych 

- prace wykonywane na zlecenie UM, 

- rozlicznie mediów, 

- administrowanie SPPN w Mosinie, 

- realizacja zleceń zewnętrznych. 

4. Dział Transportu Osobowego realizuje następujące zadania: 

- - dowozy szkolne, 

- -usługi transportowe realizowane na podstawie umów zawieranych z podmiotami 

zewnętrznymi, 

- -usługi napraw w ramach warsztatu wykonującego naprawy dla całej Spółki, 

- - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. 

5. Dział Drogowo-Remontowy realizuje następujące zadania: 

- - bieżące utrzymanie dróg; 

- - wykonywanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg; 

- - profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych; 

- - usuwanie zadoleń na drogach gruntowych i zaniżeń na drogach tłuczniowch mieszanką 

kamienia łamanego, tłuczniem kamiennym i gruzobetonem; 

- - awaryjny remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną; 

- - montaż nowych i naprawa istniejących: znaków drogowych, tablic z nazwami ulic; 

- - montaż nowych i naprawa istniejących słupków wygrodzeniowych, barier drogowych; 

- - montaż nowych i naprawa istniejących koszy ulicznych, stacji na psie odchody; 

- - montaż nowych, naprawa istniejących oraz utrzymanie w czystości wiat przystankowych; 

- - utrzymywanie czystości dróg, ścieżek rowerowych oraz chodników; 

- - pielęgnacja terenów zielonych z nasadzeniami drzew, krzewów i kwiatów; 



107 

- - wycinki oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów; 

- - awaryjne czyszczenie sieci i urządzeń w istniejącej kanalizacji deszczowej; 

- - przegląd i czyszczenie separatorów; 

- - czyszczenie przepustów drogowych; 

- - całoroczny dozór na przepompowniami w m. Mosina i Pecna oraz kanalizacją deszczową; 

- - prace remontowe na zlecenie Działu Administracji; 

 

WYNIKI FINANSOWE OSIAGNIĘTE PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  

SP. Z O.O. W MOSINIE 

Pozycja 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,  

w tym: 
10 699 563,28 9 567 558,91 10 535 021,10 

Koszty działalności operacyjnej 10 481 960,72 10 118 336,67 9 953 569,74 

Amortyzacja 371 117,59 315 935,39 310 183,37 

Zużycie materiałów i energii 2 209 842,79 1 966 665,52 1 892 313,39 

Usługi obce 3 146 788,66 2 907 313,96 2 543 281,37 

Podatki i opłaty, w tym: 115 943,97 104 968,49 112 031,00 

Wynagrodzenia 3 723 211,37 3 896 686,74 4 112 969,20 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 864 965,69 889 500,88 927 541,48 

Pozostałe koszty rodzajowe 17 620,65 6 519,16 18 276,62 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32 470,00 30 746,53 26 973,31 

Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 217 602,56 -550 777,76 581 451,36 

Pozostałe przychody operacyjne 55 396,44 71 041,33 116 618,27 

Pozostałe koszty operacyjne 45 164,24 53 097,33 49 479,72 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 227 834,76 -532 833,76 648 589,91 

Przychody finansowe 10 686,01 15 166,47 14 450,97 

Koszty finansowe 164,75 802,6 4 647,05 

Zysk (strata) brutto (I ± J) 238 356,02 -518 469,89 658 393,83 

Podatek dochodowy 50 086,00  106 923,00 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 
- - - 

Zysk (strata) netto (K - L - M) 188 270,02 -518 469,89 551 470,83 
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Sprawozdanie finansowe za 2019 r. w dniu składania Raportu o stanie Gminy Mosina nie zostało 

zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656212 w dniu 

30 grudnia 2016 r. i od tego momentu formalnie rozpoczęła swoją działalność. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 915 000,00 zł. i dzieli się na 1 830 

udziały po 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik, 

którym jest Gmina Mosina. 

Zarząd Spółki jest Zarządem dwuosobowym. Powołany został również Prokurent.  

Przedmiotem podstawowej działalności firmy jest zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 

obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, odzysk z materiałów segregowanych od 

mieszkańców Miasta i Gminy Mosina. Ponadto prowadzimy działalność w zakresie komunikacji 

zbiorowej, na którą składa się 6 gminnych linii komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy 

Mosina. „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie prowadzi również Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK. 

Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na osoby  kształtował się 

następująco: 

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 

ZATRUDNIENIE 

 

2018 rok  
2019 rok 

1. 
Pracownicy umysłowi w osobach zatrudnieni  umowa 

o prace 
5 6 

2. 
Pracownicy na stanowiskach robotniczych 

w osobach zatrudnieni umowa o prace 
29 30 

3. 
Pracownicy na stanowiskach robotniczych w osobach 

zatrudnieni umowa zlecenie 
2 2 

4. 
Pracownicy na urlopach macierzyńskich i 

świadczeniach rehabilitacyjnych w osobach 
0 0 

RAZEM 36 38 

 

Struktura organizacyjna: 

1. Dział Wywozów, 

2. Dział Transportu (Od 01 września 2017 r. wykonujemy zadania w zakresie komunikacji 

miejskiej). 

Zatrudnienie:  

- Kierownik – 2 osoby 

- Inspektor Działu Wywozów – 2 osoby 

- Inspektor ds. Kadr i Płac – 1 osoba 
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- Referent ekonomiczny – 1 osoba 

- Maszynista spycharek i ciągników – 9 osób 

- Ładowacz nieczystości stałych i płynnych – 14 osób 

- Pracownik PSZOK – 1 osoba 

- Osoba odpowiedzialna za RODO – 1 osoba 

 

Pozycja 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 

tym: 
2 607 297,88 3 237 672,02 4 257 838,46 

Koszty działalności operacyjnej 2 559 236,83 3 559 785,91 3 841 204,89 

Amortyzacja 106 969,86 73 639,71 74 234,63 

Zużycie materiałów i energii 165 959,64 609 269,20 839 805,16 

Usługi obce 1 076 509,69 932 053,06 783 781,96 

Podatki i opłaty, w tym: 9 214,60 20 636,20 23 941,20 

Wynagrodzenia 982 573,14 1 582 863,42 1 717 814,12 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 213 167,17 319 204,20 371 849,94 

Pozostałe koszty rodzajowe 4 842,73 22 120,12 29 777,88 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - 

Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) - 18 061,05 - 322 113,89 416 633,57 

Pozostałe przychody operacyjne 2,08 6 351,16 1 116,63 

Pozostałe koszty operacyjne 90 0033,17 853,34 2 178,70 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) - 41 940,04 - 316 616,07 415 571,50 

Przychody finansowe - 17,28 149,76 

Koszty finansowe 1 973,75 389,51 0,36 

Zysk (strata) brutto (I ± J) - 43 913,79 -316 988,30 415 720,90 

Podatek dochodowy 1 223,00  26 186,00 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 
- - - 

Zysk (strata) netto (K - L - M) - 15 136,79 -316 988,30 389 534,90 
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Sprawozdanie finansowe za 2019 r. w dniu składania Raportu o stanie Gminy Mosina nie zostało 

zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. 

 

„Park Strzelnica” Sp. z o.o. w Mosinie 

Spółka powołana jest na podstawie Uchwały Nr XIV/97/19 Rady Miejskiej w Mosinie z 

dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą 

„Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie. Spółka została wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000845787 w dniu 16 czerwca 2020 r. i od 

tego momentu formalnie rozpoczęła swoją działalność. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 

3 700 000,00 zł i dzieli się na 3 700 udziałów po 1 000,00 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale 

zakładowym obejmuje jedyny wspólnik, którym jest Gmina Mosina.  

 

Zarząd Spółki jest Zarządem jednoosobowym. 

  

Przedmiotem przeważającej działalności firmy jest działalność obiektów sportowych, 

działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz 

zajęć sportowych i rekreacyjnych, pozostała działalność związana ze sportem, pozostała 

działalność rozrywkowa i rekreacyjna, realizacja projektów budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków.
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II.WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

 

1. INFRASTRUKTURA 
 

Nazwa projektu Program 
Zrealizowane 

2019 

Dofinansowan

ie  (w zł) 

 

Do realizacji 

2020 

Do realizacji 

2021 

Wykonanie 

odpowiedniego 

referatu 

Inne informacje 

„Poprawa jakości 

środowiska Miasta 

Mosina poprzez 

rozwój systemów 

zieleni miejskiej” 

Program 

Operacyjny 

Infrastruktura i 

Środowisko 

2014-2020 

Inwestycja 

zakończona i 

rozliczona z 

Instytucją 

zarządzającą 

1 247 726,43 X X 
Referat Ochrony 

Środowiska 
 

Niskoemisyjne 

przedsięwzięcia w 

zakresie transportu 

miejskiego na terenie 

Gminy Mosina – etap I 

WRPO 2014-

2020 
X 6 947 365,90 

Trwa 

realizacja, etap 

projektowania i 

uzyskiwania 

zgód i 

pozwoleń 

Zakończenie 

zadania 31 

maja 2021 

Referat 

Inwestycji 

Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

W ramach ZIT 

„Przygoda z nauką. 

Wsparcie kształcenia 

w Szkole Podstawowej 

w Krosinku” 

WRPO 2014-

2020 
X 96 129,44 

Trwa realizacja 

koniec projektu 

30.06.2020r 

X 

Referat Oświaty 

oraz Referat 

Zarządzania 

Projektami 

 

„Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna 

budynków 

użyteczności 

publicznej w Gminie 

Mosina – etap I” 

(SP nr 1, Gimnazjum 

nr 1, sala OSIR ul. 

Szkolna 1) 

WRPO 2014-

2020 

Zakończony 

ROZLICZON

Y 

3 981 630,28 X X 
Referat 

Inwestycji 

Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

Projekt objęty 

TRWAŁOŚCIĄ 

„Budowa i wdrożenie 

zintegrowanego 

systemu zarządzania 

Gminą Mosina w 

oparciu o system 

informacji o terenie 

SIT/GIS” 

WRPO 2014-

2020 

Zakończony 

28.06.2019 

przelano środki 

465 636,08 X X 
Referat 

Planowania 

Przestrzennego 

Projekt objęty 

TRWAŁOŚCIĄ 

„Zmniejszenie 

nadmiernej i 

niekontrolowanej 

presji turystycznej na 

gatunki i siedliska na 

terenach chronionych 

Program 

Operacyjny 

Infrastruktura i 

Środowisko 

2014-2020 

X 1 453 622,53 Zakończono X 
Referat 

Inwestycji 

Projekt objęty 

TRWAŁOŚCIĄ 
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Wielkopolskiego Parku 

Narodowego oraz 

obszarach Natura 

2000, poprzez budowę 

małej infrastruktury – 

budowa ścieżki 

dydaktycznej” 

„Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

Sowinkach 

(obejmująca 

rozbudowę, 

przebudowę oraz 

termomodernizację) – 

etap 1” 

UMWW 

PROW 

 

 

 

X 448 007,00 
W trakcje 

realizacji 
X 

Referat 

Inwestycji 
 

„Kompleksowa 

modernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej w Gminie 

Mosina – etap III 

WRPO 2014-

2020 

 

Zakończono 

inwestycję 
1 755 720,36 X X 

Referat 

Inwestycji 

Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

W ramach ZIT 

Końcowy 

wniosek o 

płatność w 

trakcie oceny 

Budowa szczelnego 

zbiornika wód 

deszczowych dla 

odwodnienia dróg na 

osiedlu Nowe Krosno 

w Mosinie 

WRPO 2014-

2020 
X 6 622 170,55 

W trakcie 

realizacji 
X 

Referat 

Inwestycji 
 

„Budowa spójnej sieci 

dróg rowerowych w 

Gminie Mosina. Etap 1 

- budowa dróg 

rowerowych w obrębie 

Parku Strzelnica” 

WRPO 2014-

2020 
X 1 163 246,89 

W trakcie 

realizacji 
X 

Referat 

Inwestycji 

Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

W ramach ZIT 

„Podniesienie 

kompetencji 

cyfrowych 

mieszkańców 

województw: 

wielkopolskiego i 

zachodniopomorskiego

”. 

POPC 

(Ministerstwo 

Cyfryzacji ) 

X 130 788,00 

Zakończenie 

projektu – 

rozliczenie 

końcowe 

X 

Referat 

Promocji, 

Referat 

Zarządzania  

Projektami 

 

„Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

cyfrowemu na terenie 

Gminy Mosina” 

Program 

Operacyjny 

Innowacyjna 

Gospodarka 

X  

Zakończenie 

Trwałości 

projektu 

31.03.2020 

X 

Referat 

Zarządzania 

Projektami 

 

„Montaż windy wraz z 

adaptacją pomieszczeń 

Ministerstwo 

Kultury 
X 107 000,00 

Realizacja  

2020 
X 

Referat 

Inwestycji 

MKiDN – 

proceduje 

przygotowywani
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dla Mosińskiego 

Ośrodka Kultury” 

e umowy o 

dofinansowanie 

„Remont szatni w hali 

sportowej Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w 

Mosinie” 

 

UMWW  

Program 

„SZATNIA 

NA MEDAL” 

Zakończono 

2019 
99 500,00 X X Referat 

Inwestycji 

Projekt objęty 

trwałością 

„Remont pomieszczeń 

szatni w budynku 

Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Mosinie” 

UMWW 

Program 

SZATNIA NA 

MEDAL 

X 70 500,00 
Realizacja  

2020 
X Referat 

Inwestycji 

UMWW 

proceduje 

przygotowywani

e umowy o 

dofinansowanie 

„Budowa sali 

gimnastycznej raz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą przy 

Szkole Podstawowej w 

Rogalinie” 

MSiT X 
KWOTA 

wnioskowana 

2 581 350,55 

Rozpoczęcie 

2020 
cd 

Referat 

Inwestycji 
W trakcie oceny 

„Zakup sprzętu 

komputerowego  dla 9 

szkół Gminy Mosina – 

ZDALNA SZKOŁA” 

Program 

Operacyjny 

Polska 

Cyfrowa na 

lata 2014-2020 

X 100 000,00 
Realizacja 

2020 
X Referat Oświaty 

Działania 

związane z 

przeciwdziałanie

m epidemii 

Fundusz Dróg 

Samorządowych - . 

"Przebudowa drogi 

wewnętrznej ulicy 

Brzechwy w 

miejscowości Mosina" 

oraz 

WUW X 1 360 040,89 
Realizacja 

2020 
X 

Referat 

Inwestycji 
 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

"Przebudowa 

istniejącej drogi 

gminnej - ulica 

Strzałowa w Mosinie 

wraz z przebudową 

ulicy Długiej w 

Mosinie tworzący 

spójny ciąg 

komunikacyjny 

WUW X 449 199,00 
Realizacja 

2020 
X 

Referat 

Inwestycji 
 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

"Przebudowa 

istniejącej drogi 

gminnej - ulica 

Świerkowa w Mosinie 

- I odcinek" 

WUW X 455,472.72 

Realizacja 

2020 ( wniosek 

na liście do 

uzyskania 

dofinansowani

a obecnie lista 

znajduje się do 

zatwierdzenie 

X 
Referat 

Inwestycji 
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w 

Ministerstwie) 

„Opracowanie Strategii 

Elektromobilności dla 

Gminy Mosina na lata 

2020-2040” 

NFOŚiGW X 47 400,00 
Realizacja 

2020 
X 

Referat 

Zarządzania 

Projektami 

 

„Nauka na zielono – 

edukacja ekologiczna 

w Gminie Mosina etap 

IV – utworzenie trzech 

Zielonych Sal do nauki 

przyrody i ekologii” 

 

WFOŚiG 

Zakończono, 

rozliczono 

2019 

38 452,00 X X 

Referat 

Zarządzania 

Projektami 

Działania 

proekologiczne 

 

Zadania zrealizowane w roku 2019 przez Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy na podstawie 

wyciągu z Zał. Nr 7 Wydatki majątkowe na rok 2019 

 

dział rozdział paragraf 

Krótki opis, ilości (długość, 

powierzchnia, sztuki) 

Działki + obręby 

Pozwolenie na budowę-PnB 

Zaświadczenie o braku sprzeciwu 

do zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych-ZoBS  

Pozwolenie na użytkowanie-PnU  

Zaświadczenie zakończenia 

budowy-ZZB 

nazwa zadania inwestycyjnego 

dział 600 rozdział 60014 par. 6050   

1. 

Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie 

inwestycji drogowych-Czapury ul. Żurawinowa 

(sygnalizacja) 

budowa sygnalizacji świetlnej, 

chodnika, wymiany istniejącej 

nawierzchni oraz przebudowa drogi w 

rejonie istniejącego zjazdu z ul. 

Żurawinowej na drogę powiatową nr 

2460P w Czapurach działki o nr ewid 

204/225, 197/2, 193/3, 194/1, 192/3 

obr. Czapury 

 

 

ZoBS 28.12.2017 r. 

Inwentaryzacja powykonawcza 

robót brukarskich POR 

dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058, par. 6059   

2. Przebudowa ul. Kasprowicza w Mosinie 

Przebudowa drogi wraz z 

odwodnieniem  

dł drogi 225mb  

dł kanalizacji 192mb  

działki o nr eiwd. 1884, 1905, 1907, 

1908/1, 1866/2, 1880, 1892,1893, 

1908/4, 1884 obr. Mosina 

 

 

 

ZZB 22.05.2019 PINB 

3. Budowa ul. Cisowej w Mosinie 

dł drogi 232mb  

działki o nr ewid. 2475, 2476, 2727, 

2788, 2450/1 obr. Mosina 

 

PnU 11.07.2019 PINB 

4. 

Przebudowa ulicy Jaworowej w Mosinie polegającej 

na utwardzeniu, odwodnieniu i budowie kanalizacji 

technicznej 

dł drogi 241mb  

dł kanalizacji 190mb 

 działki o nr ewid. 2726/3, 2435/1, 

2446, 2447, 2448, 2464/3, 2476, 2477, 

2479 obr. Mosina 

 

 

ZZB 12.10.2019 PINB 
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5. 

Budowa ul. Łąkowej w Mosinie wraz z budową 

kanalizacji deszczowej na odcinku DR1 od km 

0+000 do km 0+197,04 (bez chodnika od km 0+000 

do km 0+148) i na odcinku DR2 od km 0+000 do km 

0+133,43 

dł drogi 331mb  

dł kanalizacji 126mb  

działki o nr ewid. 1083/4, 981/1, 979, 

971, 961/1, 972/26, 932/2, 978 obr. 

Mosina 

 

PnU 18.12.2019 PINB 

 

 

6. 
Budowa ul. Stęszewskiej do ul. Zielonej i ul. 

Zielonej w Krosinku 

dł drogi 264mb + 268mb  

działki o nr ewid. 91/4, 107/1, 109/3, 

108/1, 110/2, 116/6, 131/6, 85/1, 

114/3, 113/2, 88/37, 105/2, 110/7, 

110/8, 115, 114/5, 114/1, 91/3, 117/4, 

120/4, 121/4, 29/6 obr. Krosinko 

 

 

ZRIB 25.02.2019 

7. Budowa chodnika ul. Śliwkowej w Mosinie 

Budowa jednostronnego chodnika dł 

chodnika 184mb działki o nr ewid. 

874 obr. Mosina 

 

PnU 08.10.2019 PINB 

8. Budowa chodnika w Żabinku, II etap 

Budowa jednostronnego chodnika w 

Żabinku od drogi powiatowej nr 

2463P w kierunku Sowinek  

dł chodnika 395mb  

działki o nr ewid. 146, 453 obr. 

Żabinko 

 

 

ZZB 03.02.2020 PINB 

9. Budowa chodnika w ul. Nadleśnej w Krośnie 

Budowa jednostronnego chodnika  

dł chodnika 386mb  

działki o nr ewid. 391, 405,406 obr. 

Krosno 

 

PnB 23.08.2018 

10. Budowa chodnika w ul. Leśnej w Krośnie 

Budowa jednostronnego chodnika  

dł chodnika 451mb  

działki o nr ewid. 309/2, 309/3 obr. 

Krosno 

 

PnB 06.09.2018 

11. 
Wykonanie ścieżek rowerowych. Daszewice, ul. 

Poznańska (droga gminna) 

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 457m 

z przebudową oświetlenia drogowego 

w ilości 13 słupów  

działki o nr ewid. 551 obr. Daszewice 

 

5201/18 

dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059   

12. 
Budowa pieszo -rowerowej ścieżki dydaktycznej – 

Glinianki 

Zmniejszenie nadmiernej i 

niekontrolowanej presji turystycznej 

(…) tzw Glinianki  

Budowa ścieżki dydaktycznej pieszo-

rowerowej o długości ok. 1800m i 

szerokości 2,5m - teren wokół tzw. 

Glinianek w Mosinie na działkach o 

nr ewid.: 160/14,160/15,160/8, 

160/11, 160/10, 160/9, 228/3, 230/4, 

160/6, 160/16 obr. Mosina 

 

 

 

 

 

PnB 10.09.2012  

ZZB 21.10.2019 PINB 

13. 
Rewitalizacja ścieżki Osowa Góra - Jezioro 

Budzyńskie 

Budowa infrastruktury turystycznej - 

słupów informacyjnych, tablic 

edukacyjnych, ogrodzenia 

drewnianego, wiaty drewnianej i 

drewnianych schodów z tarasem 

widokowym w Mosinie (WPN)  

działki o nr ewid. 3168, 3169, 3171, 

3174, 178/2 obr. Mosina 

 

 

 

 

 

PnB 31.08.2018  

ZZB 09.01.2020 PINB 
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dział 700 rozdział 70005 par. 6050   

14. 
Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w 

Pecnej. 

Termoizolacja części budynku 

wielofunkcyjnego wraz z wymianą 

okien od strony ul. Strażackiej w 

Pecnej.  

pow. docieplenia 320 m2; 

wymienione okna 11szt.; dz. 139/6 

obr. Pecna 

 

 

 

Niewymagane 

dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6057, par. 6059   

15. 

Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w 

budynkach oświatowych Gminy Mosina i 

termomodernizacja Wykonanie sieci gazowej w SP 

nr 2 w Mosinie 

Wykonanie instalacji gazowej od 

istniejącej skrzynki gazowej do 

zaworu odcinającego.  

dł 21,80 m PE32mm  

dz. 1219/5 obr. Miasto Mosina 

 

PnB 20.02.2017  

inwentaryzacja geod. 

powyk.+szkic 

16. 
Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1 

Przeprowadzeniu remontu w 

pomieszczeniach korytarzy, szatni, 

WC i natrysków w zakresie robót 

wyburzeniowych i murarskich, robót 

posadzkarskich, wymiany okładzin 

ścian i podłóg, wykonania sufitów 

podwieszanych systemowych, 

wymiany ustępów na podwieszane ze 

spłuczkami podtynkowymi, robót 

elektrycznych oraz przebudowie 

wewnętrznych instalacji wod.-kan., 

wykonaniu wentylacji 

nawiewnowywiewnej  

pow. remontowana 139 m2 (p.u.)  

działki o nr ewid.1278 obr. Mosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewymagane 

17. 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej. Modernizacja termiczna, 

modernizacja systemów ogrzewania, źródła 

pozyskiwania ciepła i energii w SP Rogalinek 

Docieplenie ścian z tynkami, 

docieplenie dachów z 

przemurowaniem kominów, wymiana 

części stolarki okiennej i drzwiowej, 

opierzenia, parapety, rynny i rury 

spustowe (wymiana), malowanie 

elewacji, instalacje odgromowe 

(wymiana), modernizacja systemów 

ogrzewania wraz z wykonaniem 

instalacji gazowej i technologii 

kotłowni gazowej, wykonanie 

instalacji c.o. wraz z instalacją c.w. i 

c.w.u. pow. modernizowana 

1.375,52m2 (p.u.)  

działki o nr ewid. 252/4, 252/5 obr. 

Rogalinek 

 

 

 

 

 

 

 

PnB 18.08.2017  

ZoBS 02.08.2017  

ZZB 20.11.2019 PINB 

18. 
Rozbudowa budynku szkoły wraz z salą 

gimnastyczną w Czapurach, ul. Poznańska 78 

Rozbudowa budynku szkoły 

podstawowej o nowe skrzydło 

dydaktyczne wraz z salą 

gimnastyczną, przebudowa i 

rozbudowa nawierzchni 

utwardzonych: zjazdów, chodników i 

 

 

 

 

 

PnU 05.07.2019 PINB 
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dróg wewnętrznych, miejsc 

postojowych działki o nr ewid. 49/4, 

49/7, 53/2, 61/2 obr. Czapury 

19. Modernizacja łazienek w SP Rogalinek 

Rozebranie posadzek z płytek i 

okładziny ściennej, przygotowanie 

podłoża i ułożenie posadzki z płytek 

oraz okładziny ściennej z płytek wraz 

z podejściami do urządzeń 

sanitarnych, montaż ścianek 

systemowych.  

Powierzchnia modernizowana 43 m2 

(p.u.) działka o nr ewid. 252/5 obr. 

Rogalinek 

 

 

 

 

 

Niewymagane 

dział 900 rozdział 90015 par. 6050   

20. 

Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego. 

BUDOWA: Krosno ul. Tylna II etap, Mosina ul. 

Chopina,  

1.Mosina, ul. Gruszkowa                      

2. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem                                               

3.Drużyna ul. Choinkowa-Jodłowa-Zacisze-Pod 

Lasem                                                                                  

4. Mosina ul. Sienkiewicza  (przy cmentarzu 

żydowskim)                           

5. Krosno ul. Strzelecka III etap,                                                                      

6. Mosina ul. Krasickiego (przy boisku 

wielofunkcyjnym)                                                                                                                                                                                                    

7.Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                

8. Mieczewo ul. Szeroka ( przy świetlicy)                                                                                                                                                                                                                                                                                

9. Wiórek ul. Sosnowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

10. Borkowice: Mosińska-Łubinowa-

MakowaSłonecznikowa-Chabrowa                                                                                                                                                                                                                

11. Krosno ul. Leśna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

12. Krosno ul. Olszynkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

13. Krosno ul. Krótka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

14. Sasinowo ul. Leśna                                                                                                                             

15. Krosinko ul. Kociołek                                                                             

16. Mosina ul. Czajkowskiego                                                               

17. Rogalin ul Prezydialna  

18. Świątniki, ul. Śremska (między ul. Widokową a 

Jaśminową do przystanku)  

19. Dymaczewo Stare, ul. Czereśniowa, Sosnowa 

oddzielnie opisane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oddzielnie opisane 

dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.   

21. 

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnych w mieście. Wodociąg w ul. Brandysa w 

Mosinie 

wodociąg o śr. 125mm dł. 7,80m  

działka o nr ewid. 267/1 obr. Mosina 

 

ZoBS 18.12.2019 

dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059   

22. Plac zabaw Daszewice. 

Plac zabaw Daszewice  

działka o nr ewid. 364/7 obr. 

Daszewice 

Zgłoszenie zamiaru budowy 

06.08.2018  

zagospodarowanie terenu 
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23. 

Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części 

+ monitoring. Wykonanie utwardzenia wraz z 

odwodnieniem miejsca handlowego 

Wykonanie utwardzenia wraz z 

odwodnieniem miejsca handlowego 

wraz z rozebraniem nawierzchni z płyt 

drogowych i ogrodzeniem.  

Wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-

piask. Wraz z obrzeżem betonowym i 

ściekiem przykrawężnikowym. 

Powierzchnia 1.810,00m2 działki o nr 

ewid. 1322/3, 1984/1, 1984/3 obr. 

Mosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewymagane 

dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059   

24. 

Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze 

świetlicą środowiskową. Rozbiórka starego budynku 

na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie. 

Rozbiórka starego parterowego 

niepodpiwniczonego budynku 

handlowo-usługowego i na działce 

przy ul. Krosińskiej w Mosinie.  

Pow. 157,50m2 (pow. zabudowy)  

Działka o nr ewid. 2154/1 obr. Mosina 

 

 

1) DROGI 
Dnia 2 kwietnia 2009 r. Gmina Mosina zawarła z Powiatem Poznańskim porozumienie na mocy 

którego Zarząd Powiatu Poznańskiego powierzył na czas nieokreślony zarządzanie drogami 

powiatowymi Gminie Mosina, w celu  „sprawnego i efektywnego” zarządzania tymi drogami w 

granicach administracyjnych miasta Mosina.  

Poniżej wykaz dróg powiatowych: 

Lp. Numer drogi powiatowej Nazwa ulicy Długość [m] 

1. 2465P ul. Leszczyńska 1755 

2. 2466P ul. Wawrzyniaka 300 

3. 2466P ul. Sowiniecka 1270 

4. 2463P ul. Mostowa 387 

5. 2463P ul. Śremska 1648 

 RAZEM 5360 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dróg publicznych - stan na 31 grudnia 2019 r.: 

MMA- mieszanka mineralno-asfaltowa    

BKB- betonowa kostka brukowa    

Lp nazwa ulicy długość jezdnia chodniki 
oświetlenie 

drogowe 

kanalizacja 

deszczowa 
 Miasto Mosina      

1 Agrestowa 167 nieutwardzona - tak - 

2 Akacjowa 264 nieutwardzona - tak - 

3 Brzoskwiniowa 185 nieutwardzona - tak - 

4 Brzozowa 127 nieutwardzona - tak - 

5 Budzyńska 288 MMA tak tak tak 

6 Bukowa 321 nieutwardzona - tak - 
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7 Cisowa 244 BKB - tak tak 

8 Chodkiewicza 251 nieutwardzona - tak - 

9 Chopina 1250 nieutwardzona/BKB - tak - 

10 Czajkowskiego 206 nieutwardzona - tak - 

11 Czarnieckiego 155 BKB tak tak - 

12 Czarnokurz 457 BKB - tak tak 

13 Czereśniowa 772 BKB/MMA tak tak tak 

14 Czwartaków 634 nieutwardzona/trylinka - tak - 

15 Dembowskiego 308 nieutwardzona tak tak - 

16 Dębowa 230 BKB - tak tak 

17 Dworcowa 290 MMA tak tak tak 

18 Długa 254 nieutwardzona - tak tak 

19 Farbiarska 269 MMA tak tak tak 

20 Gałczyńskiego 1031 MMA tak tak tak 

21 Garbarska 134 BKB - tak tak 

22 Grabowa 251 nieutwardzona - tak - 

23 Gruszkowa 294 MMA/nieutwardzona - tak tak 

24 Jabłkowa 146 nieutwardzona - tak tak 

25 Jagodowa 122 nieutwardzona - tak - 

26 Jarzynowa 362 nieutwardzona/MMA - tak - 

27 Jasna 603 nieutwardzona tak tak - 

28 Jaworowa 245 BKB - tak tak 

29 Jesionowa 197 BKB - tak tak 

30 Jeziorna 297 nieutwardzona - tak - 

31 Jodłowa 107 nieutwardzona - - - 

32 Kalinowa 250 nieutwardzona - tak - 

33 Kanałowa 152 nieutwardzona - tak - 

34 Kasprowicza 424 BKB tak tak tak 

35 Kasztanowa 256 nieutwardzona - tak tak 

36 Kilińskiego 240 BKB tak tak tak 

37 Klonowa 266 nieutwardzona - tak - 

38 Kolejowa 888 MMA tak tak tak 

39 Kołłątaja 315 MMA tak tak tak 

40 Konopnickiej 514 
nieutwardzona/MMA/kamienny 

bruk 
- tak tak 

41 Kopernika 314 płyty ażurowe - tak - 

42 Kościelna 94 BKB tak tak tak 

43 Kościuszki 310 BKB - tak tak 

44 Krańcowa 420 nieutwardzona - tak - 

45 Krasickiego 620 MMA tak tak tak 

46 Krosińska 493 MMA tak - tak - 

47 Krotowskiego 115 MMA/BKB tak tak tak 

48 Krótka 222 nieutwardzona/płyty drogowe - tak - 

49 Kwiatowa 150 nieutwardzona - tak - 

50 Leśmiana 1193 nieutwardzona - - - 

51 Leśna 494 MMA tak tak tak 

52 Łazienna 303 nieutwardzona tak tak tak 

53 Łąkowa 358 BKB tak tak tak 

54 Marcinkowskiego 362 BKB tak tak - 
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55 Mickieiwcza 447 MMA tak tak tak 

56 Mieszka I 639 nieutwardzona - tak - 

57 Mokra 370 nieutwardzona - tak - 

58 Moniszki 168 nieutwardzona - tak - 

59 Morelowa 254 nieutwardzona tak tak - 

60 Niezłomnych 151 MMA tak tak tak 

61 Nizinna 367 nieutwardzona - tak tak 

62 Nowa 200 BKB - tak - 

63 Nowowiejskiego 209 nieutwardzona - tak - 

64 Obrzańska 201 nieutwardzona - tak - 

65 Ogrodowa 243 MMA tak tak tak 

66 Olchowa 294 nieutwardzona - tak - 

67 Orzeszkowej 315 MMA/bruk kamienny tak tak tak 

68 Paderewskiego 338 nieutwardzona - tak - 

69 Piaskowa 675 nieutwardzona tak tak - 

70 Pl. 20 Października 365 MMA tak tak tak 

71 Podgórna 418 nieutwardzona tak tak - 

72 Poniatowskiego 410 MMA tak tak tak 

73 Porzeczkowa 150 nieutwardzona - tak - 

74 
Powstańców 

Wielkopolskich 
260 BTB tak tak tak 

75 Poziomkowa 150 nieutwardzona - tak tak 

76 Poznańska 496 MMA/BKB tak tak tak 

77 Pożegowska 1157 MMA tak tak tak 

78 Prusa 312 BKB tak tak tak 

79 Ptasia 233 nieutwardzona tak tak - 

80 Reja 297 BKB tak tak tak 

81 Reymonta 254 BKB tak tak tak 

82 Rzeczna 142 BKB/MMA/nieutwardzona tak tak - 

83 
Rzeczypospolitej 

Mosińskiej 
1368 MMA tak tak - 

84 Sienkiewicza 185 nieutwardzona - tak - 

85 Skrajna 551 MMA/nieutwardzona - tak tak 

86 Skryta 484 MMA tak tak tak 

87 Skrzynecka 475 nieutwardzona - tak - 

88 Słoneczna 352 nieutwardzona tak tak - 

89 Słowackiego 176 BTB/MMA tak   - tak tak 

90 Sosnowa 219 nieutwardzona tak tak - 

91 Sowińskiego 625 BKB tak tak tak 

92 Spokojna 182 MMA tak tak tak 

93 Strzałowa 331 nieutwardzona - tak tak 

94 Strzelecka 2018 MMA tak tak tak 

95 Studzienna 42 nieutwardzona - - - 

96 
Niepodległości= 25 

Stycznia 
453 BKB tak tak tak 

97 Szkolna 326 MMA tak tak tak 

98 Szpakowa 184 nieutwardzona - tak - 

99 Szyszkowa 168 BKB - tak tak 

100 Śliwkowa 194 nieutwardzona tak - - 
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101 Świerkowa 519 nieutwardzona - tak - 

102 Targowa 822 BKB tak tak tak 

103 Topolowa 864 MMA tak tak tak 

104 Torowa 994 BKB tak tak tak 

105 Tylna 137 BKB - tak tak 

106 Wąska 131 BKB - tak - 

107 Wiatrowa 347 nieutwardzona tak tak - 

108 Wiejska 464 BKB - tak tak 

109 Wieniawskiego 284 nieutwardzona - tak - 

110 Wierzbowa 130 nieutwardzona - tak - 

111 Wiosny Ludów 330 BKB tak tak tak 

112 Wiśniowa 127 nieutwardzona - tak - 

113 Wodna 1281 BKB/ MMA tak tak tak 

114 Wrzosowa 129 nieutwardzona - tak - 

115 Wybickiego 494 nieutwardzona tak tak - 

116 Wysoka 391 BKB tak tak tak 

117 Zieleniec 136 MMA tak tak - 

118 Żeromskiego 556 nieutwardzona - tak - 
 Babki      

1 Babicka (001) 262 MMA tak tak - 

2 

Droga przy jednostce 

wojskowej na Głuszynę 

Leśna [] 

4013 MMA/nieutwardzona - - - 

3 

Droga przy jednoste 

wojskowej w stronę 

"radarów" (003) 

495 MMA/nieutwardzona - - - 

 Baranowo      

1 

Droga bez nazwy 

(wzdłuż zakola Warty) 

(004) 

707 nieutwardzona - tak - 

2 

Droga bez nazwy 

(prowadząca do zakola 

Warty) (005) 

243 nieutwardzona - - - 

3 
Droga Barnowo-

Baranówko I 
765 nieutwardzona/MMA - - - 

 Baranówko      

1 Droga przez wieś (006) 2102 nieutwardzona tak tak - 

2 
Droga Barnowo-

Baranówko II 
602 nieutwardzona - - - 

 Bolesławiec      

1 

Droga przez wieś [007] 

(razem z mostem) za 

mostem koniec 

2960 MMA/nieutwardzona - tak - 

3 

Droga w stronę 

Dymaczewa Nw. 

(przedłużenie 

Wspólnej) 

149 nieutwardzona - - - 

 Czapury      

1 Dolna (600) 349 nieutwardzona - tak - 
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2 Kręta (800) 944 
nieutwardzona/ betonowe 

płyty/MMA 
- tak - 

3 
Poznańska nr 109-107 

(012) 
195 nieutwardzona - tak - 

4 Poznańska (010) 348 nieutwardzona - tak - 

5 Promowa (103) 502 nieutwardzona tak tak - 
 Daszewice      

1 Dolna (015) 558 nieutwardzona - tak - 

2 Górna (016) 772 nieutwardzona - - - 

3 Piotrowska [102] 1219 MMA/nieutwardzona tak tak tak 

4 Poznańska (014) 1464 MMA - tak - 

5 Szkolna (013) 413 MMA tak tak tak 

6 Żwirowa (033) 338 nieutwardzona - tak - 
 Drużyna      

1 Piaskowa (018) 475 nieutwardzona - tak - 

2 
Wierzbowa (018) (od 

Borkowic do torów) 
546 nieutwardzona - tak - 

 Dymaczewo Stare      

1 Bajera (020) 1192 nieutwardzona tak tak - 

2 Czereśńiowa [108] 1406 nieutwardzona - tak - 

3 Podgórna (021) 277 nieutwardzona - tak - 

4 Szkolna (013) 233 MMA tak tak  

 Dymaczewo Nowe      

1 Wczasowa (019) 336 nieutwardzona - tak - 

2 
Wspólna (109) (do 

Bolesławca) 
1508 nieutwardzona - tak - 

 Głuszyna Leśna      

1 

Droga przez wieś [] 

(kontynuacja drogi z 

Baabek przy jednostce 

wojskowej) 

0 nieutwardzona - - - 

 Krajkowo      

1 Droga przez wieś [023] 1834 MMA tak tak tak 

2 Droga bez nazwy (025) 88 nieutwardzona - - - 

3 
Droga bez nazwy (przy 

krzyżu w prawo) (024) 
278 nieutwardzona - tak - 

4 
Droga bez nazwy (na 

Folwark) [026] 
3863 nieutwardzona - tak - 

5 Droga bez nazwy [100] 2306 nieutwardzona - - - 

6 Droga bez nazwy [101] 4827 nieutwardzona - - - 
 Krosinko      

1 Leśna (031) 225 nieutwardzona - tak - 

2 Lipowa [105] 885 MMA tak tak tak 

3 Ludwikowska (028) 297 MMA tak tak tak 

4 Ogrodowa (032) 245 nieutwrdzona - tak tak 

5 Parkowa (027) 146 nieutwardzona/kamienny bruk - tak - 

6 Piaskowa (030) 204 nieutwardzona - tak tak 

7 Stęszewska (029) 403 BKB tak tak tak 

8 Wierzbowa [104] 2853 nieutwardzona - tak - 
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9 Zielona (033) 269 BKB - tak tak 
 Krosno      

1 Boczna (034) 641 MMA/BKB tak tak tak 

2 Graniczna (017) 355 nieutwardzona - tak - 

3 Jasna 111 nieutwardzona tak tak - 

4 Krosińska (040) 588 MMA tak tak - 

5 Krótka() 158 nieutwardzona - tak - 

6 Kwiatowa 109 nieutwardzona - tak - 

7 Leśna (035) 747 nieutwardzona/MMA tak tak tak 

8 Nadleśna 313 nieutwardzona tak tak - 

9 Piaskowa [105] 1068 MMA tak tak tak 

10 Polna (036) 783 BKB tak tak tak 

11 Słoneczna (042) 197 nieutwardzona tak tak - 

12 Sosnowa (043) 366 nieutwardzona tak tak - 

13 Spokojna (039) 273 nieutwardzona - - - 

14 Strzelecka 353 MMA tak tak tak 

15 Tylna (037) 401 nieutwardzona - tak tak 

16 Zielona (038) 199 nieutwardzona - tak - 
 Mieczewo      

1 Kamionecka (048) 463 nieutwardzona - tak - 

2 Promienista 666 nieutwardzona - - - 

3 Szeroka (044) 1303 MMA tak tak - 

4 
Szeroka 

jednokierunkowa 
226 MMA tak tak - 

5 

Droga bez nazwy 

(równoległa do 

Szerokiej) 

448 nieutwardzona - - - 

6 

Droga bez nazwy (od 

równoległej do 

Szerokiej do Szerokiej) 

116 nieutwardzona - - - 

7 

Droga bez nazwy (od 

równoległej do 

Szerokiej do Szerokiej) 

środkowy łącznik 

110 nieutwardzona - - - 

8 

Droga bez nazwy (od 

Szerokiej do 

Promienistej) 

134 nieutwardzona - - - 

9 
Droga na Osadę 

Mieczewo 
1876 nieutwardzona - tak - 

 Nowinki      

1 Dębowa (050) 550 nieutwardzona - tak - 

2 
Droga bez nazwy [107] 

(w kier. Grzybna) 
1625 nieutwardzona - - - 

 Pecna      

1 Brzozowa (051) 318 nieutwardzona - tak - 

2 Cicha (052) 140 nieutwardzona - tak - 

3 Dębowa 147 nieutwardzona - tak - 

4 Kolejowa (054) 98 nieutwardzona - tak - 

5 Kozia (055) 770 BKB - tak tak 
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6 Krótka (056) 127 nieutwardzona - tak - 

7 Kwiatowa (057) 438 nieutwardzona - tak - 

8 Leśna (058) 549 nieutwardzona - tak - 

9 Lipowa (059) 654 nieutwardzona - tak - 

10 Łąkowa (060) 595 nieutwardzona - tak tak 

11 Ogrodowa (061) 570 nieutwardzona tak tak - 

12 Piaskowa (062) 303 nieutwardzona - tak - 

13 Różana (063) 379 nieutwardzona tak tak - 

14 Sosnowa (064) 333 nieutwardzona - tak - 

15 Szkolna (065) 431 MMA tak tak tak 

16 Wąska (066) 263 nieutwardzona - tak - 

17 Wierzbowa (067) 329 nieutwardzona - tak tak 

18 Zielona (068) 199 nieutwardzona - tak - 
 Radzewice      

1 Konwaliowa 156 nieutwardzona - tak - 

2 Długa 694 nieutwardzona - tak - 

3 Piaskowa 522 nieutwardzona - tak - 

4 Wodna 336 nieutwardzona - tak - 

5 

Bez Nazwy  (na wprost 

Wodnej w kierunku 

Konarskie) 

1879 nieutwardzona - - - 

 Rogalin      

1 Arciszewskiego (072) 219 bruk kamienny - tak - 

2 Nowa (074) 1204 nieutwardzona/bruk kamienny - tak - 

3 Podleśna (075) 3108 nieutwardzona - tak - 

4 Poznańska (076) 176 MMA - tak - 

5 Prezydialna (077) 480 nieutwardzona - tak - 

6 Szkolna (078) 515 nieutwardzona tak tak - 
 Rogalinek      

1 Kościelna (085) 217 BKB/nieutwardzona tak tak tak 

2 Krótka (083) 209 nieutwardzona - tak - 

3 Podgórna (079) 529 płyty ażurowe - tak - 

4 Północna (080) 835 MMA/nieutwardzona tak tak - 

5 Sikorskiego (082) 1259 nieutwardzona tak tak - 

6 Słoneczna (081) 523 nieutwardzona - tak - 

7 Wodna (085) 773 nieutwardzona - tak - 

8 Wąska (084) 376 nieutwardzona - tak - 
 Sasinowo      

1 Wiosenna (086) 459 nieutwardzona - tak - 
 Sowiniec      

1 Droga przez wieś (087) 140 BKB/MMA - tak - 
 Sowinki      

1 Droga przez wieś [088] 1559 MMA tak tak tak 
 Świątniki      

1 Kórnicka (097) 225 nieutwardzona - tak - 

2 
Droga bez nazwy 

(łącznik 1) (098) 
83 trylinka tak tak - 

3 
Droga bez nazwy 

(łącznik 2) (099) 
125 nieutwardzona - tak - 
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 Wiórek      

1 Bankowa (089) 320 nieutwardzona tak tak - 

2 Łąkowa () 646 nieutwardzona - tak - 

3 Podleśna (090) 906 nieutwardzona/płyty drogowe - tak - 

4 Sosnowa (091) 213 nieutwardzona - tak - 

5 Szkolna (092) 601 
betonowa kostka 

brukowa/nieutwardzona 
tak tak - 

6 Wierzbowa (093) 568 nieutwardzona - tak - 
 Żabinko      

1 

Droga bez nazwy (w 

kierunku Nowinek i 

Sowinek) (094) 

1647 nieutwardzona tak tak - 

 

Zestawienie ulic wewnętrznych na terenie Gminy Mosina: 

Miejscowość nazwa ulicy długość nawierzchnia 

Mosina    

 Skrajna 362,68 nieutwardzona 

 Bruno Schulza 192,18 nieutwardzona 

 Iwaszkiewicza 174,86 nieutwardzona 

 Boya- Żeleńskiego 223,88 nieutwardzona 

 Juliana Tuwima 404,94 nieutwardzona 

 Nałkowskiej 335,31 nieutwardzona 

 Norwida 169 nieutwardzona 

 Staffa 12,51 nieutwardzona 

 Brzechwy 577 nieutwardzona 

 Gombrowicza 273,77 nieutwardzona 

 Porazińskiej 248 nieutwardzona 

 Dąbrowskiej 159 nieutwardzona 

 Lema 395 nieutwardzona 

 Nadleśna (odnoga) 72 nieutwardzona 

 Słoneczna 126 nieutwardzona 

 Odnoga Strzelecka 75 nieutwardzona 

 Głogowa 300 
betonowa kostka 

brukowa 

 Odnoga Strzelecka 207 nieutwardzona 

 Odnoga Strzelecka 133 nieutwardzona 

 Siemiradzkiego 255 nieutwardzona 

 Kossaka 73 nieutwardzona 

 Gierymskiego 73 nieutwardzona 

 Malczewskiego 606 nieutwardzona 

 Chełmońskiego 371 nieutwardzona 

 Jana Cybisa 301 nieutwardzona 

 Nektarowa 312 nieutwardzona 

 Bolesława Chrobrego 441 nieutwardzona 

 Bolesława Śmiałego 441 nieutwardzona 

 Łokietka 139 nieutwardzona 

 Batorego 139 nieutwardzona 
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 Kazimierza Wielkiego 193 nieutwardzona 

 Krzywoustego 852 nieutwardzona 

 Królowej Jadwigi 290 nieutwardzona 

 Odnowiciela 126 nieutwardzona 

 Niemcewicza 210 nieutwardzona 

 Odnoga Strzelecka 71 nieutwardzona 

 Kossaka 297 nieutwardzona 

 Wyspiańskiego 290 nieutwardzona 

 Gierymskiego 260 nieutwardzona 

 Odnoga Rzeczypospolitej 50 nieutwardzona 

 Platanowa 279 nieutwardzona 

 Gajowa 286 nieutwardzona 

 Różańskiego 293 nieutwardzona 

 Cedrowa 205 nieutwardzona 

 Matejki 315 nieutwardzona 

 Obsta 119 nieutwardzona 

 Modrzewiowa 108,91 nieutwardzona 

 Odnoga Wodna 422 nieutwardzona 

 Łącznik Poniatowskiego-Sienkiewicza 80 nieutwardzona 

 Harcerska 246 
betonowa kostka 

brukowa 

 Łasaka 144 nieutwardzona 

 Marusarza 127 nieutwardzona 

 Ślusarskiego 144 nieutwardzona 

 Marii Konopnickiej 554 nieutwardzona 

 Malinowskiego 78 nieutwardzona 

 Kusocińskiego 266 nieutwardzona 

 Komara 189 nieutwardzona 

 Stamma 288 nieutwardzona 

 Wagnera 334 nieutwardzona 

 Makuszyńskiego 227 nieutwardzona 

 Marii Kuncewiczowej 216 nieutwardzona 

 Zofii Zapolskiej 100 nieutwardzona 

 Szklarskiego 188 nieutwardzona 

 Ireny Jurgielewiczowej 969 nieutwardzona 

 Marri Kownackiej 252 nieutwardzona 

 Janusza Domagalika 55 nieutwardzona 

 Kazimiery Iłłakowiczówny 362 nieutwardzona 

 Aliny i Czesława Centkiewicz 130 nieutwardzona 

 Brandysa 212 nieutwardzona 

 Fiedlera (dolna) 663 nieutwardzona 

 Fredry 468 nieutwardzona 

 Łącznik Fiedlera 43 nieutwardzona 

 Fiedlera (górna) 120 nieutwardzona 

 Cegielniana 296 nieutwardzona 

 Glinki 83 nieutwardzona 

 Spacerowa 91 MMA 

Bolesławiec    
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 Polna 261 nieutwardzona 

Borkowice    

 Kaczeńcowa 247 nieutwardzona 

 Lawendowa 1077 nieutwardzona 

 Bajkowa 174 nieutwardzona 

 Łubinowa 1303 nieutwardzona 

 Makowa 231 nieutwardzona 

 Chabrowa 126 nieutwardzona 

 Słonecznikowa 229 nieutwardzona 

Czapury    

 Młyńska 95 nieutwardzona 

 Jodłowa 245 płyty ażurowe 

 Świerkowa 147 nieutwardzona 

 Bukowa 156 nieutwardzona 

 Klonowa 137 
cześciowo 

utwardzona 

 Dębowa 597 nieutwardzona 

 Leszczynowa 219 nieutwardzona 

 Lipowa 218 nieutwardzona 

 Leśna 366 BKB 

 Wiśniowa 172 BKB 

 Gruszkowa 270 nieutwardzona 

 Żurawinowa 304 BKB 

 Spokojna 545 nieutwardzona 

 Polna 314 nieutwardzona 

Daszewice    

 Lipowa 264 nieutwardzona 

 Kasztanowa 140 nieutwardzona 

 Klonowa 225 nieutwardzona 

 Jarzębinowa 316 nieutwardzona 

 Wierzbowa 630 nieutwardzona 

 Jesionowa 83 nieutwardzona 

 Łąkowa 65 nieutwardzona 

 Zakątek 72 nieutwardzona 

 Piaskowa 143 nieutwardzona 

 Jesienna 253 nieutwardzona 

 Gajowa 317 nieutwardzona 

 Szyszkowa 142 nieutwardzona 

 Nad Babinką 232 nieutwardzona 

 Rogalińska 873 nieutwardzona 

 Słoneczna 600 nieutwardzona 

 Radosna 133 nieutwardzona 

 Pogodna 583 nieutwardzona 

 Wąwóz 1250 nieutwardzona 

 Szkolna 95 nieutwardzona 

 odnoga ul. Poznańskiej 113 nieutwardzona 

Drużyna    

 Choinkowa 269 nieutwardzona 
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 Zacisze 100 nieutwardzona 

 Jodłowa 187 nieutwardzona 

 Pod Lasem 274 nieutwardzona 

 Cicha 279 nieutwardzona 

 Krańcowa 483 nieutwardzona 

 Wspólna 217 nieutwardzona 

 Widokowa 275 nieutwardzona 

 Spokojna 109 nieutwardzona 

 Wierzbowa 581 nieutwardzona 

 Krótka 38 nieutwardzona 

 Jesionowa 238 nieutwardzona 

Dymaczewo Nowe    

 Łódzka (odnoga) 203 nieutwardzona 

 Pod Topolami 1449 nieutwardzona 

 Pogodna 591 nieutwardzona 

 Szczęsliwa 155 nieutwardzona 

 Radosna 141 nieutwardzona 

 Jana Kasprowicza 988 nieutwardzona 

 Miętowa 454 nieutwardzona 

 Skrzypowa 311 nieutwardzona 

 Kocankowa 98 nieutwardzona 

 Wrotyczowa 217 nieutwardzona 

 Rumiankowa 247 nieutwardzona 

 Piołunowa 191 nieutwardzona 

Dymaczewo Stare    

 Nad Stawem 319 nieutwardzona 

 Ognikowa 129 nieutwardzona 

 Leśna 548 nieutwardzona 

 Dereniowa 86 nieutwardzona 

 Brzozowa 396 nieutwardzona 

 Dębowa 231 nieutwardzona 

 Sosnowa 212 nieutwardzona 

 Wczasowa 740 nieutwardzona 

 Podgórna 121 nieutwardzona 

Krosinko    

 Kociołek 399 nieutwardzona 

 Różana 114 nieutwardzona 

 Górecka 155 nieutwardzona 

 Skrzynka 401 nieutwardzona 

 Parkowa 143 nieutwardzona 

 Wodziczki 159 nieutwardzona 

 Zamojskiego 194 nieutwardzona 

 Piaskowa 365 nieutwardzona 

 Malinowa 211 nieutwardzona 

 Grzybowa 190 nieutwardzona 

 Borowikowa 78 nieutwardzona 

 Kozakowa 78 nieutwardzona 

 Warzywna 92 nieutwardzona 
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 Cicha 73 nieutwardzona 

 Nad Potokiem 484 nieutwardzona 

 Wiosenna 125 nieutwardzona 

 Wiejska (odnoga) 105 nieutwardzona 

 Czeremchowa 219 nieutwardzona 

 Orzechowa 561 nieutwardzona 

 Magnoliowa 197 nieutwardzona 

Krosno    

 Miodowa 468 
BKB/ 

nieutwardzona 

 Olszynkowa 363 BKB 

 Polna odnoga 50 nieutwardzona 

 Polna odnoga 50 nieutwardzona 

 Tylna 413 nieutwardzona 

 Żwirowa 551 nieutwardzona 

 Tęczowa 126 nieutwardzona 

 Wiosenna 278 nieutwardzona 

 Kamienna 225 nieutwardzona 

 Jesienna 278 nieutwardzona 

 Rzemieślnicza 334 nieutwardzona 

 Pogodna 1144 nieutwardzona 

Mieczewo    

 ul. Łąkowa 2370 nieutwardzona 

 Podgórna 108 nieutwardzona 

 Świerkowa 204 nieutwardzona 

 Modrzewiowa 133 nieutwardzona 

 Bożymęczna 450 nieutwardzona 

 Grzybowa 532 nieutwardzona 

 Wierzbowa 235 nieutwardzona 

 Lipowa 198 nieutwardzona 

 Słoneczna 425 nieutwardzona 

 Tęczowa 103 nieutwardzona 

 Pogodna 564 nieutwardzona 

 Wichrowa 267 nieutwardzona 

Nowinki    

 Klonowa 286 nieutwardzona 

 Rolna 202 nieutwardzona 

 Polna 738 nieutwardzona 

 Żbożowa 431 nieutwardzona 

Pecna    

 Makowa 633 nieutwardzona 

 Strażacka 185 nieutwardzona 

 Powstańców Wlkp 542 nieutwardzona 

 Spokojna 285 nieutwardzona 

 Polna 709 nieutwardzona 

 Topolowa 461 nieutwardzona 

Radzewice    

 Kalinowa 11934 nieutwardzona 
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 Łąkowa 83 nieutwardzona 

 Wodna (odnoga) 143 nieutwardzona 

 Podleśna 517 nieutwardzona 

 Piaskowa 264 nieutwardzona 

 Sportowa 475 nieutwardzona 

 Wiśniowa 801 nieutwardzona 

 Ogrodowa 339 nieutwardzona 

 Zielona 140 nieutwardzona 

Rogalin    

 Arciszewskiego 475 nieutwardzona 

 Odnoga Szkolnej 75 nieutwardzona 

 Prezydialna 993 nieutwardzona 

 Dębowa 1034 nieutwardzona 

 Bukowa 447 nieutwardzona 

 Akacjowa 398 nieutwardzona 

 Klonowa 262 nieutwardzona 

 
Kosynierów (razem z odnogami i łącznikiem ze 

Szkolną) 
1106 nieutwardzona 

 Przedłużenie Poznańskiej 1156 nieutwardzona 

 Sopokojna 858 nieutwardzona 

Rogalinek    

 Wodna 72 nieutwardzona 

 Wodna 79 nieutwardzona 

 Ogrodowa 696 nieutwardzona 

 Spokojna 97 nieutwardzona 

 Fiedlera 328 nieutwardzona 

 Świerkowa 530 nieutwardzona 

 Sosnowa 125 nieutwardzona 

 Bukowa 472 nieutwardzona 

 Poznańska 163 nieutwardzona 

 Kostrzewskiego 279 nieutwardzona 

 Kręta 439 nieutwardzona 

 Piaskowa 190 nieutwardzona 

 Polna 125 nieutwardzona 

 Akacjowa 177 nieutwardzona 

 Powozowa 381 nieutwardzona 

Sasinowo    

 Podróżników 180 nieutwardzona 

 Leśna 590 nieutwardzona 

 Jesienna 38 nieutwardzona 

Sowinki    

 Miętowa 1016 nieutwardzona 

 Makowa 345 nieutwardzona 

 Nad lasem 1734 nieutwardzona 

Świątniki    

 ul. Akacjowa 132 nieutwardzona 

Wiórek    

 Makowa 299 nieutwardzona 
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 Działkowa 459 nieutwardzona 

 Bankowa (odoga) 68 nieutwardzona 

 Podleśna 123 nieutwardzona 

 Szkolna 60 nieutwardzona 

    

Zestawienie obiektów inżynierskich (mosty i duże przepusty) na terenie gminy Mosina (zarządzane 

przez Gminę Mosina) 

Lp. ulica/ droga miejscowość 
rodzaj 

obiektu 
przeszkoda 

długość [m] 

lub ilość 

otworów 

rodzaj 

konstrukcji 

1 
ul. Kościuszki/ Targowisko 

Miejskie 
Mosina 

kładka dla 

pieszych 
Kanał Mosiński 31 stal 

2 ul. Niezłomnych Mosina most Kanał Mosiński 21,19 żelbet 

3 ul. Lipowa Krosinko most Kanał Mosiński 24 żelbet 

4 ul. Lipowa Krosinko przepust Samica 
3 otwory 

(160cm) 
Żelbet 

5 Piotrowska Daszewice most Głuszynka 15,8 Stal 

6 droga przez wieś Baranówko przepust 

kanał 

Szymanowo-

Grzybno 

2 otwory Żelbet 

7 droga przez wieś Bolesławiec most Kanał Mosiński 26,7 Żelbet 

8 ul. DługaStrategia Radzewice przepust bez nazwy 8,1 Żelbet 

9 ul. Wierzbowa Krosinko przepust Samica 10,8 Żelbet 

10 
ul. Mostowa (droga 

powiatowa) 
Mosina most Kanał Mosiński 32 Żelbet 

 

2) MIESZKANIA KOMUNALNE I POZOSTAŁE ZASOBY 

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  
 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

W roku 2019 został opracowany i przyjęty Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Mosina na kolejne lata, został przyjęty przez Radę Miejską w Mosinie Uchwałą 

Nr XX/143/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mosina. 

Realizując obowiązki gminy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, podejmowane są 

działania zmierzające do tworzenia warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków 

wspólnoty samorządowej. 

Gmina Mosina utrzymywała swój zasób mieszkaniowy na takim poziomie, aby umożliwić 

tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 

samorządowej, przeznaczając lokale mieszkalne dla osób ubiegających się o najem z zasobu 

Gminy, które spełniają kryteria określone w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina albo oczekujących na dostarczenie 
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lokalu w oparciu o prawomocny wyrok sądu. W miarę potrzeb i obowiązków wynikających  z 

ustaw przeprowadzono remonty w lokalach i budynkach mieszkalnych. 

W roku 2019 Gmina Mosina pozyskała do swojego zasobu dwa lokale mieszkalne poprzez 

wynajem od Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

W okresie 2014-2019 Gmina Mosina nie dokonywała sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina. 

W latach 2016-2019 Gmina Mosina pozyskała natomiast do swojego mieszkaniowego zasobu 11 

lokali w drodze najmu od podmiotów zewnętrznych (5 lokale z Mosińskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz 6 lokali z Wielkopolskiego Parku Narodowego). 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. toczyło się 5 postępowań sądowych w sprawach o eksmisję 

z lokali mieszkalnych i socjalnych. Główną przyczyną postępowań eksmisyjnych są znaczne 

zaległości lokatorów w opłatach z tytułu czynszu. 

Liczba budynków należących do gminy według funkcji 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI ILOŚĆ LOKALI 

Lokale mieszkalne 

Mosina 130 

Krosno 22 

Pecna 2 

Rogalin 2 

Rogalinek 1 

Wiórek 5 

Dymaczewo Stare 1 

Mieczewo 1 

Jeziory 6 

Krosinko 2 

Nowinki 1 

Czapury 1 

Lokale użytkowe 

Mosina 14 

Pecna 8 

Rogalinek 2 

Sowinki 1 

Czapury 2 

Wiórek 1 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Mosina w swoim zasobie posiadała 174 lokale mieszkalne. 

Ponadto Gmina Mosina posiada 28 lokali użytkowych. 

Dochody i wydatki związane z gospodarką nieruchomościami 

W 2019 roku dochody z tytułu czynszu za najem lokali pozostających w zasobie nieruchomości 
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gminnych a administrowanych przez „Zakład Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie wyniosły 

417 819,87 zł. Zadłużenie z tytułu należności czynszowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 

119 403,25 zł (w tym 80 337,49 zł zabezpieczone nakazami zapłaty) oraz z tytułu dostaw mediów 

191 883,04 zł  (w tym 155 085,10 zł zabezpieczone nakazami zapłaty). 

Za zarządzanie nieruchomościami Gmina Mosina poniosła zapłaciła Zakładowi Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie w 2019 r. kwotę 533 103,04 zł. 

Polityka czynszowa 

W roku 2019 nie zmieniano wysokości czynszu w lokalach wchodzących  w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Mosina. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Mosina na lata 2020 – 2024 zakłada natomiast znaczną podwyższę czynszu w lokalach 

mieszkalnych (tj. stawkę bazową).  

Na powyższe maja wpływ rosnące koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy na które 

składają się m.in. koszty zarządzania i administracji zasobem oraz koszty koniecznych remontów. 

Stan techniczny budynków będących własnością Gminy Mosina 

Lp. Adres nieruchomości 
Ocena stanu 

technicznego 
Prace do wykonania 

1. 
Mosina 

Poznańska 18 

Stan budynku 

niedostateczny 

 

Pokrycie dachowe do wymiany. 

Balkony, elewacja do kapitalnego remontu. 

Wymiana stolarki zewnętrznej. 

Remont klatki schodowej i ścian wewnętrznych. 

Instalacja elektryczna częściowo do wymiany. 

2. 
Mosina 

Krotowskiego 11 
Stan dobry Przewody kominowe do remontu 

3. 
Mosina 

Krotowskiego 16 pałac 

Stan budynku 

niedostateczny 
Budynek do kapitalnego remontu 

4. 
Mosina 

Krotowskiego 16 b 
Do rozbiórki  

5. 
Mosina 

Krotowskiego 16 c 
Stan dobry  

6. 
Mosina 

Krotowskiego 16 d 
Stan budynku dostateczny 

Do wykonania konserwacja dachu i stolarki 

zewnętrznej, uzupełnienie odpadających tynków 

7. 
Mosina 

Leśna 31 
Stan budynku dobry Dach do kapitalnego remontu, remont kominów 

8. 
Mosina 

Mickiewicza 1 
Stan budynku dobry  

9. 
Mosina 

Pożegowska 9 
Stan budynku dostateczny 

Do kapitalnego remontu ciąg komunikacyjny 

zewnętrzny oraz balkonów. 

Wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej w 

części lokali 

Konserwacja pokrycia dachowego. 

10. 
Mosina 

Pożegowska 10a 
Stan budynku dobry 

Uzupełnienie ubytki tynku ścian zewnętrznych. 

Przemurowanie kominów. 

Konserwacja dachu 

Wymiana stolarki zewnętrznej. 
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Wykonanie wentylacji w części lokali 

11. 
Mosina 

Pożegowska 10 
Stan budynku dobry  

12. 
Mosina 

Pożegowska 11 
Stan budynku dobry 

Remont rozwarstwionych murów. 

Rozbiórka pomieszczeń gospodarczych. 

13. 
Mosina 

Pożegowska 12 
Stan budynku dobry 

Korony kominowe do remontu, naprawa dachu, 

izolacja fundamentów 

Wykonanie wentylacji 

14. 
Mosina 

Pożegowska 17 
Stan budynku dobry 

Naprawa dachu i kominów, remont rozwarstwionych 

murów. 

Remont pomieszczeń gospodarczych. 

Wykonanie wentylacji. 

15. 
Mosina 

Fidlera 3 
Stan budynku dobry 

Wykonanie nowego pokrycia dachowego. 

Wykonanie wentylacji, korony kominowe do 

remontu. 

16. 
Mosina 

Pożegowska 3 
  

17. 
Mosina 

Pożegowska 3 a 
Stan budynku dostateczny 

Remont przewodów kominowych. 

Wymiana rynien i rur spustowych, naprawa dachu. 

18. 
Mosina 

Pożegowska 3 b 

Stan budynku 

niedostateczny 
Do rozbiórki 

19. 
Mosina 

Dworcowa 3a 
Stan budynku dobry Remont klatki schodowej i ścian wewnętrznych 

20. 
Mosina 

Śremska 14 
Stan budynku średni 

Remont pokrycia dachowego. 

Kapitalny remont balkonu, tarasu i elewacji 

Wykonanie wentylacji kotłowni i łazienek. 

21. 
Mosina 

Sowiniecka 6c 
Stan budynku dobry 

Remont cokołu budynku. 

Wykonanie wentylacji 

22. 
Mosina 

Sowiniecka 75 
Stan budynku dobry  

23. 
Mosina 

Krotowskiego 16 
Stan budynku dobry 

Remont elewacji, konserwacja pokrycia dachowego. 

Wykonanie wentylacji pomieszczeń. 

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

Remont poddasza. 

25. 
Rogalinek 

Kościelna 3 
Stan budynku średni 

Ocieplić i wyprowadzić ponad dach wentylację. 

Remont instalacji elektrycznej świetlicy i przedszkola. 

Remont dachu. 

Budynek przeznaczony do remontu. 

26. Krosinko Wiejska 45 
Stan budynku 

niedostateczny 
Do rozbiórki lub kapitalnego remontu 

27. 
Dymaczewo Stare 

Podgórna 10 
Stan budynku dobry Wentylacja wywiewna pomieszczenia kuchennego 

28. 
Pecna 

Główna 18 
Stan budynku dostateczny 

Remont klatki schodowej i ścian wewnętrznych, 

rynien i rur spustowych 

29. 
Krosno 

Główna 25a 
Stan budynku dostateczny 

Naprawa pokrycia dachowego. 

Brak wentylacji nawiewnej do kotłowni. 

30. 
Krosno 

Główna 25b 
Stan budynku dobry Naprawa dachu i opierzenia. 

31. 
Rogalin 

Szkolna 1 
Stan budynku średni Budynek przeznaczony do rozbiórki 
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32. 
Mieczewo 

Szeroka 4 

Stan budynku 

niedostateczny 
Kapitalny remont budynku lub rozbiórka 

33. 
Mieczewo 

Szeroka 3 
Stan budynku dobry  

34. 
Czapury 

Poznańska 78 
Stan budynku dostateczny  

35. 
Wiórek 

Szkolna 11 
Stan budynku dobry Wykonanie wentylacji grawitacyjnej 

36. 
Daszewice 

Piotrowska 5 
Stan budynku dobry  

37. 
Nowinki 

Powstańców Wlkp. 17 
Stan budynku dobry  

38. 
Dymaczewo Nowe 

Witosa 11 
Stan budynku dobry  

39. Krajkowo 24 Stan budynku dobry  

40. 
Krosinko 

Wiejska 47a 
Stan budynku dobry  

41. 
Radzewice 

Długa 17 
Stan budynku dobry Remont instalacji elektrycznej 

42. Sowinki 1c Stan budynku dostateczny Przeznaczony do remontu i rozbudowy 

43. 
Świątniki 

Kórnicka 8a 
Stan budynku dobry  

44. 
Wiórek 

Podleśna 12 
Stan budynku dobry  

45. Żabinko 33 Stan budynku dobry  

46. Śremska 87 Stan budynku dobry Naprawa dachu 

47. 
Czapury 

Poznańska 78/80 
Stan budynku dobry  

48. 
Pecna 

Główna 50 
Stan budynku dobry Remont komina, wykonanie wentylacji, 

49. 
Mosina 

Dworcowa 3 
Stan budynku dobry Przygotowany do remontu. 

50. 
Krosno 

Piaskowa 6 
Stan budynku dobry  

51. 
Mosina 

Wawrzyniaka 1 

Stan budynku 

niedostateczny 
Do rozbiórki bądź kapitalnego remontu 

52. 
Mosina 

Wiosny Ludów 5 
Stan budynku dobry  

53. 
Czapury 

Poznańska 76 
Stan budynku dobry  

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Mosina miała opracowany i zatwierdzony zarządzeniem 

Burmistrza Gminy Mosina nr GG.0050.113.2019 z dnia 2 lipca 2019 r. Plan wykorzystania zasobu 

nieruchomości Gminy Mosina na lata 2019-2021. Opracowanie to zawiera określenie podstawy 

prawnej opracowania planu wykorzystania zasobu, zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu 

oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, prognozę wykorzystania nieruchomości 

zasobu oraz program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Mosina była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 

641,1895 hektarów. Powierzchnia nieruchomości będących własnością Gminy Mosina, ale 

oddanych w użytkowanie wieczyste wyniosła 349,3632 hektarów, z czego aż 325,3858 hektarów 

oddano w użytkowanie wieczyste osobie prawnej – AQUANET S.A z siedziba w Poznaniu. 

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły około 830 tys. złotych. Ponadto Gmina 

Mosina udostępniła w formie dzierżawy z swego zasobu powierzchnię ponad 170 hektarów na cele 

upraw rolnych. Dzierżawcami wyłanianymi w drodze przetargu ustnego ograniczonego są rolnicy 

indywidualni z terenu Gminy Mosina. Umowy zawierane są długoterminowo (5 lat) w celu 

zapewnienia dzierżawcom możliwości prowadzenia gospodarki rolnej zgodnej z zasadami tzw. 

dobrej kultury rolnej. 

 

Gmina Mosina dokonała w 2019 r. dziewięciu transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych za 

kwotę około 1,3 mln złotych.  Ponadto dokonano szeregu transakcji nabycia nieruchomości do 

zasobu gminnego oraz regulacji stanów prawnych gruntów, gdzie uzyskano stosowane decyzje 
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Wojewody Wielkopolskiego w zakresie stwierdzenia przejścia na własność Gminy Mosina. 

Zestawienie zmian w opisanym zakresie zawierają poniższe tabele. 

Sprzedaż gruntów gminnych w roku 2019. 

Lp. Obręb Działka 
Grupa wg klasyfikacji 

KŚT 
Powierzchnia (m2) Cena brutto (zł) 

1. Mosina 237/28 
GRUNTY ZABUDOWANE I 

ZURBANIZOWANE 
156 49 815,00 

2. Krosinko 149/12, 151/2 
GRUNTY ZABUDOWANE I 

ZURBANIZOWANE 
1473 247 230,00 

3. 
Dymaczewo 

Stare 
45/5 

GRUNTY ZABUDOWANE I 

ZURBANIZOWANE 
790 73 308,00 

4. Pecna 234 
GRUNTY ZABUDOWANE I 

ZURBANIZOWANE 
4100 244 770,00 

5. Mosina 237/81 
GRUNTY ZABUDOWANE I 

ZURBANIZOWANE 
74 2 800,28 

6. Mosina 
512/1, 510/7, 

511/4 

GRUNTY ZABUDOWANE I 

ZURBANIZOWANE 
1 442 223 860,00 

7. Krosno 132/5 
GRUNTY ZABUDOWANE I 

ZURBANIZOWANE 
65 9 421,80 

8. Mosina 3260 
GRUNTY ZABUDOWANE I 

ZURBANIZOWANE 
46 9 421,80 

9. Mosina 2767/16 
GRUNTY ZABUDOWANE I 

ZURBANIZOWANE 
2 827 444 030,00 

   SUMA: 10 973 1 304 656,88 

 

Grunty nabyte odpłatnie i nieodpłatnie w drodze umów cywilno-prawnych lub decyzji administracyjnych 

w roku 2019. 

Lp. 
Miejscowoś

ć 
Nr działki Grupa wg klasyfikacji KŚT Pow. (m2) Cena wykupu (zł) 

1. Pecna 
132/18, 

132/24* 
TERENY KOMUNIKACYJNE 788 2 844,00 

2. Pecna 
132/18, 

132/24* 
TERENY KOMUNIKACYJNE j.w 888,75 

3. Pecna 
132/18, 

132/24* 
TERENY KOMUNIKACYJNE j.w. 5 154,75 

4. Pecna 
132/18, 

132/24* 
TERENY KOMUNIKACYJNE j.w. 711,00 

5. Mosina 

2696/11, 

2696/20, 

2696/29, 

2696/38 

TERENY KOMUNIKACYJNE 3889 59 039,40 

6. Mosina 1824/5* TERENY KOMUNIKACYJNE 161 4 830,00 

7. Rogalinek 252/4 
GRUNTY ZABUDOWANE I 

ZURBANIZOWANE 
622 - 

8. Nowinki 

181/7, 

181/9,181/13, 

181/24 

TERENY KOMUNIKACYJNE 3516 - 
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9. Mosina 
1731/1, 

1732/1 
TERENY KOMUNIKACYJNE 298 30 932,00 

10. Mosina 1824/5* TERENY KOMUNIKACYJNE j.w. 4 830,00 

11. Mosina 2580/9 TERENY KOMUNIKACYJNE 270 17 123,44 

12. Pecna 
132/18, 

132/24* 
TERENY KOMUNIKACYJNE j.w. 888,75 

13. Rogalinek 573/14 TERENY KOMUNIKACYJNE 1131 40 000,00 
   Suma: 10675 167 242,09 

*udział ułamkowy w prawie własności 

Grunty nabyte nieodpłatnie w roku 2019 w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Wielkopolskiego 

Lp. Nr działki Obręb Grupa wg klasyfikacji KŚT Powierzchnia (m2) 

1. 729 Mosina TERENY KOMUNIKACYJNE 3980 

2. 1642/11 Mosina TERENY KOMUNIKACYJNE 194 

3. 2132/1 Mosina TERENY KOMUNIKACYJNE 1701 

4. 116/11 Krosinko TERENY KOMUNIKACYJNE 500 

5. 116/6, 117/4 Krosinko TERENY KOMUNIKACYJNE 900 

6. 1935/2 Mosina TERENY KOMUNIKACYJNE 275 

7. 150/6 Pecna TERENY KOMUNIKACYJNE 203 

8. 1936/6 Mosina TERENY KOMUNIKACYJNE 130 

9. 366 Nowinki TERENY KOMUNIKACYJNE 5000 

10. 382 Nowinki TERENY KOMUNIKACYJNE 1800 

11. 58/3 Rogalin TERENY KOMUNIKACYJNE 12200 

12. 169/8 Wiórek TERENY KOMUNIKACYJNE 12 

13. 197 Pecna TERENY KOMUNIKACYJNE 500 

14. 2451/1 Mosina TERENY KOMUNIKACYJNE 21 
   Suma: 26883 

 

3) OŚWIETLENIE 
Oświetlenie będące własnością Gminy Mosina:  

-liczba słupów – 1307, 

-liczba opraw – 1493. 

 

Oświetlenie będące we władaniu ENEA Oświetlenie:  

-liczba słupów – 2567, 

-liczba opraw –2606. 
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2. USŁUGI 

1) TRANSPORT PUBLICZNY 

Wydatki na transport w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy 

Rok  Suma umów na transport 

Liczba 

mieszkańców 

Gmina 

Mosina 

Wydatki w 

przeliczeniu 

na 1 

mieszkańca 

2019 Linia: 691, 692, 693, 694, 698, 699 1 390 904,57 zł 32452 42,86 zł 

2019 ZTM 1 081 647,63 zł 32452 33,33 zł 

2019 PKS 30 500,00 zł 32452 0,94 zł 

RAZEM: 2 503 052,20 zł 32452 77,13 zł 

Linie na terenie Gminy Mosina obsługiwane przez pojazdy ZTM w Poznaniu:  

⎯ 527 Kamionki – Daszewice – Babki – Czapury – Wiórek – Czapury – Rydzowa – Starołęka  

⎯ 651 Mosina Dworzec Kolejowy – Puszczykowo – Łęczyca – Luboń – Dębiec  

Linie na terenie Gminy Mosina obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych: 

⎯ 691 – Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice 

⎯ 692 – Mosina – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe 

⎯ 693 – Mosina – Sowiniec – Baranowo – Krajkowo – Sowinki – Mosina 

⎯ 694 – Dworzec – Leszczyńska – Leśna – Krosińska – Śremska – Dworzec 

⎯ 698 – Mosina – Rogalinek – Wiórek – Świątniki  

⎯ 699 – Mosina – Puszczykowo – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek – Świątniki – Radzewice 

– Mieczewo – Kórnik  

⎯ 671 -  Mosina Dworzec Kolejowy – Jeziory, Parking WPN – Mosina Dworzec Kolejowy – 

Rogalin – Świątniki – Mosina Dworzec Kolejowy (Linia weekendowa + święta 2019 r.) 

Długości linii komunikacji gminnej w kilometrach: 

⎯ linia 691 – ok. 17 km,  

⎯ linia 692 – ok. 23 km, 

⎯ linia 693 – ok. 22 km, 

⎯ linia 694 – ok. 7 km, 

⎯ linia 698 – ok. 33 km, 

⎯ linia 699 – ok. 75 km, 

⎯ linia 671 – ok. 33 km.   

 

Wykaz wiat przystankowych:     RAZEM: 53 
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Linia 691 Mosina – Krosno – Borkowice 

1. Mosina Dworzec PKP, ul. Dworcowa x2 

2. Borkowice – pętla  

3. Krosno, szkoła – powrót  

Linia 692 Mosina – Ludwikowo Szpital – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe 

1. Mosina, ul. Jeziorna  

2. Krosinko, ul. Ludwikowska – powrót  

3. Krosinko – droga 431  

4. Dymaczewo Stare, ul. Bajera   

5. Dymaczewo Nowe, Klub  

6. Krosinko – droga 431 -  powrót  

Linia 693 Mosina – Sowiniec – Baranowo – Krajkowo – Sowinki – Mosina 

1. Sowiniec  

2. Baranowo  

3. Krajkowo II  

4. Krajkowo I – powrót   

5. Baranowo – powrót  

6. Sowinki -powrót  

 Linia 694 Mosina D.K – Leszczyńska – Leśna – Krosińska – Śremska – Mosina. D.K 

1. Mosina, ul. Śremska/ ul. Jasna  

Linia 698 Mosina – Rogalinek – Wiórek – Rogalin – Świątniki  

1. Mosina Rzeczypospolitej Mosińskiej (4 przystanki) x4  

2. Rogalinek  

3. Sasinowo  

4. Wiórek, pętla  

5. Sasinowo – powrót  

6. Rogalinek  

7. Świątniki I  

8. Rogalin – powrót  

9. Rogalinek – powrót  

Linia 699 Mosina – Puszczykowo – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek – Świątniki – Radzewice – 

Mieczewo – Kórnik 

1. Mosina, Czarnokurz  

2. Świątniki III  

3. Radzewice I  

4. Radzewice II  

5. Świątniki II – powrót  

6. Mieczewo  

Nowinki, Drużyna, Pecna, Wiórek, Czapury, Babki  
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1. Nowinki, ul. Powstańców Wielkopolskich (kierunek Pecna)  

2. Nowinki, ul. Dębowa (kierunek Pecna)  

3. Nowinki (kier. Mosina)  

4. Drużyna przejazd PKP – kier. Mosina  

5. Daszewice Piotrowska – kier. Czapury  

6. Daszewice Leśna – kier. Czapury  

7. Babki Jednostka Wojskowa – kier. Czapury  

8. Babki Ośrodek Zdrowia – kier. Czapury  

9. Babki – kier. Czapury   

10. Czapury (koło sklepu Żabka) – kier. Wiórek  

11. Babki ośrodek zdrowia (kier. Daszewice)  

12. Daszewice, Pętla (kier. Kamionki)  

13. Czapury, stacja energetyczna kier. Poznań  

14. Czapury, ul. Leśna (kier. Poznań)  

15. Czapury, Głuszynka (kier. Poznań)  

16. Czapury, ul. Dębowa (kier. Poznań)  

17. Czapury Szkoła (kier. Mosina)  

18. Czapury Szkoła (kier. Poznań)  

 

Schematy linii komunikacyjnych 
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143 
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2) KULTURA 

Mosiński Ośrodek Kultury 

Strategia i założenia działalności:  

Mosiński Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury umożliwia mieszkańcom Gminy 

Mosina uczestnictwo w kulturze oraz wpływa na aktywność kulturową. Rozumiemy kulturę jako 

dźwignię uruchamiającą ważne procesy społeczne i gospodarcze. Uczestnictwo w kulturze polega 

na refleksyjnym korzystaniu z przygotowanej oferty. Aktywność kulturowa powinna wpływać na 

powstawanie nowej i poszerzania istniejącej oferty kulturalnej.  

Ośrodek przygotował w roku 2019 wiele ważnych wydarzeń, które wynikają z zadań statutowych 

oraz propozycji przygotowanych przez mieszkańców i poszczególnych pracowników 

merytorycznych Ośrodka. Całość oparta była na wiodących w poprzednich latach formach  

z znaczącym oddziaływaniem społecznym oraz posiadających walory edukacyjne. Ważną rolę 

odegrały nowe przedsięwzięcia charakteryzujące się innowacyjnością oraz pozwalające na 

zastosowanie nowoczesnych form przekazu.    

Główne zadania kierunkowe Mosińskiego Ośrodka Kultury wyznaczone do realizacji celów 

statutowych w roku 2019: 

- hasło przewodnie działań i zamierzeń kulturalnych - „Kultura jest kultem wartości”; 

- promowanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika zachęcającego do uczestnictwa 

w obchodach znaczących wydarzeń historycznych (w tym 80. rocznica wydarzeń  

z 20 października 1939 r.) oraz postrzeganie wartości wynikających z obcowania z kulturą; 

- kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy postaciach, miejscach i wydarzeniach 

historycznych, ochrona i popularyzowanie tradycji historyczno-kulturalnych Mosiny i jej 

mieszkańców; 

- wpływanie na poprawę jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące 

społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne poszczególnych sołectw gminy; 

- realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej z zastosowaniem form i metod, 

adekwatnych do potrzeb różnych grup odbiorców, zwiększających ich aktywność kulturalną i 

podnoszących kompetencje kulturowe (budujące przekonanie, że kultura to nieodzowny 

element codziennego życia); 

- realizacja wydarzeń (koncerty, warsztaty, wystawy, działania edukacyjne i społeczne) mające 

na celu „kulturalną rewitalizację” Gminy Mosina, przede wszystkim poprzez czynne 

angażowanie i integrowanie lokalnych społeczności (budowanie poczucia przynależności, 

współodpowiedzialności i solidarności);  

- stałe promowanie znaczenia działań kulturalnych, dbałości o dziedzictwo i zwiększanie 

dostępu dla większej liczby odbiorców. 

 

Wykaz najważniejszych wydarzeń przygotowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury w roku 2019 

(układ chronologiczny): 
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1. 7 stycznia  – projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – projekcja filmu edukacyjnego 

– 402 widzów /dwa seanse/ - częściowa odpłatność. 

2. 9 stycznia - Gala Noworoczna z udziałem Agnieszki Wawrzyniak, Mirosława 

Niewiadomskiego, Bartosza Kuczyka oraz pary baletowej Mariny Ostapei i Marcina 

Rolczyńskiego – koncert operetkowy w udziałem 230 widzów – koncert biletowany. 

3. 13 stycznia– Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mosinie – cykl form z 

udziałem zespołów i wykonawców z Gminy Mosina, licytacje, zbiórka publiczna z 

udziałem wolontariuszy – około 1500 widzów prezentacji estradowych. 

4. 14 – 26 stycznia – cykl form edukacji kulturalnej w ramach Akcji Zima w Gminie Mosina. 

Udział około 1150 uczestników różnych wydarzeń kulturalnych.  

5. 17 stycznia– wernisaż wystawy „Andrzej Kacperek – Malarstwo”.  

6. 25 stycznia - wernisaż wystawy zamykającej ogólnopolski plener malarski. Na wystawie 

„Pałace i Ogrody Wielkopolski” zaprezentowano prace Marka Andały, Emilii Domańskiej, 

Agnieszki Mitury, Andrzeja Kacperka, Jolanty Opolskiej, Magdaleny Rajskiej-Armaty, 

Hanny Rozpary, Marii Serwińskiej-Guttfeld, Michała Smółki oraz Bogdana Warownego. 

7. 1 luty– „Koncert Karnawałowy” w wykonaniu Orkiestry Dętej Stowarzyszenie Muzyczne 

im. hm. Antoniego Jerzaka oraz Chóru pw. Św. Cecylii – okolicznościowy koncert dla 

mieszkańców – wstęp wolny – udział ok. 210 osób. 

8. 4 luty– dwa seanse w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – udział ok. 

415 widzów – częściowa odpłatność uczestników. 

9. 22 lutego– koncert w wykonaniu Ani Wyszkoni z zespołem w ramach otwarcia Hali 

Widowiskowej OSiR – koncert biletowany z udziałem 495 widzów. 

10. 1 marca - obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przy obelisku pamięci 

płk Stanisława Kasznicy w Krosinku. 

11. 4 marca– dwa seanse w ramach projektu Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej – udział 

410 widzów – częściowa odpłatność uczestników.  

12. 9 marca – koncert „Requiem Mozarta” – w wykonaniu: Anna Budzyńska – sopran Jan 

Jakub Monowid – kontratenor, Chaoran Zuo – tenor, Jarosław Bręk – bas oraz Chóru 

Uniwersytetu Medycznego przygotowanego i prowadzonego przez profesora Przemysława 

Pałkę  i Orkiestry CoOperate pod dyrekcją Adama Domurata – koncert w Kościele 

Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Mosinie – wstęp wolny – udział ok. 600 osób. 

13. 12 marca– prezentacja sześciu filmów animowanych w ramach O!PLA 7. Ogólnopolskiego 

Festiwalu Animacji – udział ok 130 dzieci z przedszkoli gminnych. 

14. 13 marca– prezentacja w ramach cyklu „ Nie zgubmy historii” – Wanda Bech – „Oni 

mieszkali między nami” -  cmentarze jako ślady osadnictwa Olęderskiego w Gminie 

Mosina – wstęp wolny – udział ok. 50 osób. 

15. 25 marca– XVIII Gminny Przegląd Piosenki z udziałem 37 laureatów etapu szkolnego -  

dzieci i młodzieży z Gminy Mosina  - konkurs talentów wokalnych.  

16. 27 marca– premiera spektaklu amatorskiej grupy teatralnej działającej przy MOK - SABAT 

CZAROWNIC „Dom pełen kobiet” – przedstawienie w reżyserii Joanny Kaczmarek – 

udział ok. 150 widzów, wstęp wolny. 
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17. 29 marca - XX Powiatowy Konkurs Recytatorski Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych 

wyłonił laureatów na szczeblu gminnym w 3 kategoriach wiekowych. Udział 32 laureatów 

etapu szkolnego z Gminy Mosina. 

18. 1 kwietnia– dwa seanse w ramach projektu Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej – 

udział 408 widzów – częściowa odpłatność uczestników. 

19. 5 - 7 kwietnia - XIII Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą. Oprócz koncertów  

i warsztatów gitarowych (prowadzonych przez Carlosa Ramireza, Krzysztofa i Mikołaja 

Toczko), ważnym elementem były X Przegląd Kapel Gitarowych oraz Akademia 

Gitarowych Talentów – konkurs dla gitarzystów klasycznych. A wszystko to w otoczeniu 

przygotowanych wystaw: o życiu i twórczości Krzysztofa Komedy, którą w tym roku 

przygotował historyk jazzu z Leszna - Jerzy Reich oraz druga prezentująca dorobek 

dotychczasowych XII edycji imprezy. W koncertach wystąpili między innymi Łukasz 

Kuropaczewski /najlepszy gitarzysta klasyczny w Polsce/, Maciej Frąckiewicz /wybitny 

akordeonista/, Krzysztof Toczko  /jeden z najlepszych polskich gitarzystów, były członek 

zespołu Dżem/, Martyna Jakubowicz wraz z Mietkiem Jureckim /Budka Suflera/ oraz 

absolutnie rewelacyjny, znany na całym świecie zespół z gatunku word music, 

współpracujący z Stevenem Spielbergiem, Peterem Gabrielem i Nigelem Kennedym – 

KROKE. Wsparcie finansowe: Województwo Wielkopolskie, Powiat Poznański oraz 

Gmina Mosina. 

20. 14 kwietnia - prezentacja mosińskich palm Wielkanocnych z udziałem pożegowskich 

Siwków. Uczniowie szkół i przedszkoli gminy włączyli się do wspólnej pracy 

przygotowując fragmenty palm, które następnie zostały połączone, tworząc cztery 

pięciometrowe Palmy Gminy Mosina. 

21. 27 kwietnia– Projekt RAP2 – druga edycja koncertów i prezentacji muzyki rap  

w wykonaniu młodych muzyków z Gminy Mosina, okolicznych miejscowości oraz  

z gościnnym udziałem gwiazdy – Tymek. Impreza biletowana z udziałem 290 osób.  

22. 3 maja– obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z udziałem mieszkańców, 

władz samorządowych Gminy Mosina oraz gościnnie   Ochotniczy Reprezentacyjny 

Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich. 

23. 7 maja - Festiwal Piosenki Przedszkolnej, przygotowany wspólnie z Przedszkolem nr  

3 Integracyjnym. Przegląd był jednocześnie eliminacjami do XXIV Wojewódzkiego 

Festiwalu Piosenki Przedszkolaków – Czerwonak 2019.  

24. 8 maja– obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej z udziałem mieszkańców  

i władz samorządowych Gminy Mosina. 

25.  8 maja– koncert Mosińskiego Chór Kościelnego pw. św. Cecylii oraz  Glier Chamber Chór 

z Kijowa pod dyr. Zoji Tomson, który wystąpił w Mosinie w ramach Międzynarodowego 

Festiwalu Chórów Uniwersyteckich w Poznaniu. Koncert w wykonaniu obu chórów  

w kościele parafialnym im. św. Mikołaja w Mosinie. Koncert bezpłatny dla ok. 350 osób. 

26. 17 – 19 maja - obchody Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Święto Gminy zostało 

tradycyjnie zainaugurowane uroczystą Sesją Rady Miejskiej z nadaniem Medali 

Rzeczypospolitej Mosińskiej w dniu 17 maja 2019 roku. Medalami uhonorowano Panów 
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Włodzimierza Gabrielskiego i Alojzego Szabelskiego. Organizatorzy przygotowali szereg 

ciekawych wydarzeń artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, które 

odbyły się w różnych miejscach gminy. Centralnym punktem była plenerowa estrada 

umiejscowiona na Placu 20 Października. Gościnnie wystąpili na niej między innymi 

Roxana Tutaj & Good Omen zwycięzcy X Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel Gitarowych 

w Mosinie, Mezo, Natalia Szroeder, Extazy, Danzel oraz Projekt RAP z udziałem lokalnych 

artystów. Szeroki przekrój wykonawców gwarantował zaspokojenie gustów muzycznych 

wielu odbiorców.  

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. W sumie dział ok. 4500 osób. 

27. 31 maja– Dzień Dziecka w Mosińskim Ośrodku Kultury – wydarzenie organizowane dla 

najmłodszych mieszkańców. W programie koncert – Muzyczne Przeboje dla Dzieci oraz 

pokaz Prawdziwej Magii w wykonaniu Jakuba Walkowiaka. Wstęp wolny. Udział ok. 200 

osób. 

28. 12 czerwca– w ramach obchodów Dnia Dziecka premiera musicalu dla dzieci Bajeczki 

Naszej Mateczki. Wyboru najpiękniejszych wierszy dla dzieci dokonała Danuta Nowak 

Połczyńska, reżyser przedstawienia. Scenografia Joanna Janecka-Rembowska. Produkcja 

własna Mosińskiego Ośrodka Kultury. Bezpłatne wejściówki, udział 220 osób.  

29. 24 czerwca – 30 sierpnia– Akcja Lato – cykl form kulturalnych i edukacji kulturalnej dla 

mieszkańców Gminy Mosina – różne kategorie wiekowe.  

30. 2 lipca– plener malarski oraz ogólnopolska wystawa malarstwa „Pałace i Ogrody 

Wielkopolski 2019” – wernisaż wystawy z udziałem: Marka Andały, Emilii Domańskiej, 

Krzysztofa Grajczaka, Anny Ksykiewicz, Agnieszki Mitury, Marii Rozpary, Jolanty 

Opolskiej, Marii Serwińskiej-Guttfeld i Bogdana Warownego.  

31. 3 lipca -  Inauguracja kina letniego, pierwszy z 7 seansów kina plenerowego Przystanek 

Glinianki. W seansach w czwartkowe wieczory lipca i sierpnia uczestniczyło ok. 450 osób.  

32. 11 lipca– przedstawienie teatralne dla dzieci z sołectw Gminy Mosina „Kwiat paproci”. 

Wstęp bezpłatny. Udział ok. 90 osób. 

33. 20 lipca – „Szanta dla Eleganta” – wieczór muzyczny na terenie Przystani Żeglarskiej  

w Dymaczewie Nowym. Wystąpili: mosińska grupa PoTrzecie oraz poznański zespół 

Czarna Perła Shanty Band. Udział około 150 osób. 

34. 2 sierpnia. – „Gorączka Piątkowej Nocy” – dyskotekowy wieczór taneczny na Zielonym 

Rynku. Impreza taneczna dla mieszkańców – udział ok. 200 osób.   

35. 15 sierpnia – uroczystości pod hasłem „ 15 sierpnia w Mosinie”. Kolejna edycja prezentacji 

„Szeroko na Wąskiej” z udziałem artystów, rękodzielników pasjonatów i hobbystów. 

Koncertowy wieczór zebrał na płycie rynku tłumy fanów hip-hopu i muzyki elektronicznej. 

Na scenie wystąpił O.S.T.R. a supportowali go muzycy z poznańskiego zespołu Brodacze 

live act. Uczestnictwo ok. 3000 mieszkańców i gości Gminy Mosina oraz ok 100 artystów, 

hobbystów i pasjonatów lokalnych. 

36. 1 września - obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej  z udziałem mieszkańców 

i władz samorządowych Gminy Mosina. 
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37. 4 września - wystawa malarstwa „Muzyka w obrazie ukryta”, przygotowana w całości 

przez uczestników zajęć Pracowni Plastycznej Mosińskiego Ośrodka Kultury, kierowanej 

przez Joannę Janecką-Rembowską. Autorzy prac: Marzena Gola, Renata Grzegorczyk, 

Wiesław Kusz, Krystyna Matynia, Jolanta Ossowska, Zofia Pohl, Barbara Walkowiak oraz 

Jakub Walkowiak. 

38. 27 września– coroczny przegląd twórczości oraz wernisaż wystawy Przegląd Twórczości 

Artystycznej Pracowni w Rogalinku. Prace malarskie 26 autorek pod kierunkiem Lucyny 

Smok.  

39. 29 września– koncert muzyki alternatywnej zespołu HOPE przygotowany we współpracy 

z Komitetem Osiedlowym „Za Barwą”.  Wstęp wolny, udział ok. 250 osób.  

40. 7 i 8 października. – dwa seanse dla klas 1-3 oraz dwa dla klas 4-6 w ramach projektu Nowe 

Horyzonty Edukacji Filmowej. Udział ok. 810 widzów – częściowa odpłatność 

uczestników. 

41. 10 października  – koncert zespołu NOHONO w ramach projektu Muzyczne Konwersacje. 

Koncert bezpłatny. Udział ok. 120 osób, w tym władze samorządowe gminy oraz delegacja 

z zaprzyjaźnionej gminy Seelze w Niemczech.  

42. 20 października– uroczystości z okazji 80. rocznicy rozstrzelania 15 obywateli Mosiny  

i okolicznych miejscowości. W uroczystości udział wzięli: władze samorządowe Gminy 

Mosina, poczty sztandarowe i delegacje stowarzyszeń oraz służb Gminy Mosina, placówek 

oświatowych, instytucji i organizacji oraz mieszkańcy i rodziny pomordowanych ofiar z 20 

października 1939 roku. 

43. 26 października– koncert Anny Marii Jopek z zespołem. Koncert w Hali Widowiskowej 

OSiR, biletowany dla 495 uczestników. 

44. 30 października -  XIV Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie. Konkurs rzeźbiarski dla 

mieszkańców powiatu w 5 kategoriach wiekowych. Udział 97 uczestników z 12 gmin 

powiatu poznańskiego. Prace oceniało profesjonalne jury, pracownicy naukowi 

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.  

45. 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości w Mosinie, z okazji 101. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości uświetnił Galowy Koncert w Mosińskim Ośrodku 

Kultury. Wystąpił zespół muzyków w składzie: Barbara Szelągiewicz – skrzypce, Ksenia 

Shaushyshvili – śpiew, Darek Tarczewski - fortepian/śpiew, Michał Zator - harfa/śpiew. 

Wykonano aranżacje muzyki filmowej i klasycznej, między innymi  Stanisława Moniuszki 

z okazji Roku Moniuszkowskiego. Koncert otwarty dla mieszkańców. Udział ok. 200 osób.  

46. 19 listopada– dwa seanse w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – klasy 

4 - 6.  Udział ok. 815 widzów – częściowa odpłatność uczestników. 

47. 20 listopada– wernisaż wystawy rękodzieła artystycznego „Cuda wianki”. Prezentacja prac 

członków Pracowni Plastycznej MOK Mosina. Autorzy wystawy: Maria Losiak, Krystyna 

Matynia, Maryla Jasińska, Mariola Rosół, Zofia Michalak, Lidia Bajer, Elżbieta Mania, 

Joanna Kulińska, Małgorzata Olejnik, Urszula Labrzycka, Renata Grzegorczyk, Emilia 

Miedziarek, Halina Łubińska, Anna Płowens, Barbara Walkowiak. 
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48. 23 listopada– „W hołdzie kompozytorowi i patronowi Muzyki Narodowej” – 

okolicznościowy koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. 

Wykonawcy: Marcin Lewandowski, Jacek Szeszuła, Mosiński Kościelny Chór pw. Św. 

Cecylii, Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka. Wstęp 

bezpłatny. Udział ok. 210 widzów.    

49. 2 grudnia– występ Kabaretu Nowaki. Impreza na terenie Hali Widowiskowej OSiR. Wstęp 

na podstawie biletów, udział 850 widzów.  

50. 5 grudnia– uroczystość plenerowa – Dzień Świętego Mikołaja w Mosinie. Uroczyste 

powitanie Mikołaja oraz rozpoczęcie okresu przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. 

Program artystyczny uświetniła bajkowym występem Gwardia Gryfa, która przedstawiła 

spektakl zatytułowany „Opowieść o zapomnianych zabawkach” – forma bezpłatna z 

udziałem ok. 1000 osób.  

51. 10 grudnia– projekcje w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej – Uczniowie 

klas 4-6, dwa seanse dla ok. 800 osób. Częściowa odpłatność uczestników.  

52. 16 i 17 grudnia 2019 r.  - XVII edycja Gminnego Przeglądu Jasełek w Mosinie, będącego 

konkursem o charakterze teatralnym dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina. W pięciu 

kategoriach wiekowych wystąpiło blisko 600 najmłodszych mieszkańców, 

reprezentujących wszystkie placówki oświatowe gminy. 

53. 27 grudnia– obchody 101. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – uroczystość 

patriotyczna na placu przed Cmentarzem Parafialnym w Mosinie. Udział mieszkańców 

oraz władz samorządowych Gminy Mosina.    

 

Informacja na temat realizacji projektów, działalności pracowni i kół zainteresowań:  

Mieszkańcy Gminy Mosina otrzymali możliwość rozwoju swych kulturalnych i artystycznych 

zamiłowań uczestnicząc czynnie w  wielu projektach realizowanych w ramach kół zainteresowań 

i warsztatach  edukacji kulturalnej. Przygotowano ofertę dla różnych grup wiekowych; od 

najmłodszych dzieci po seniorów. Wybrane formy realizowane są również na terenie wsi sołeckich 

Gminy.  

Przygotowano następujące projekty i zajęcia: 

   - projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, 

   - przegląd filmów animowanych dla dzieci, 

   - koła teatralne; w tym działalność „Teatru bez kurtyny”, 

   - koło fotograficzno-filmowe, 

   - koło ceramiczne, 

   - koło plastyczne, 

   - artystyczne Patio dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

   - zajęcia z rękodzieła artystycznego, 

   - studio muzyczno-wokalne, 

   - zajęcia z emisji głosu, 

   - studio piosenki, 

   - joga i aerobik, 
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   - zajęcia ruchowe dla seniorów, 

   - zajęcia nauki gry na gitarze, 

   - zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych; 

   - program aktywizacji seniorów, w tym plenery i wyjazdy edukacyjne, 

   - zajęcia tematyczne dla zorganizowanych grup z poszczególnych placówek oświatowych, 

   - zajęcia plastyczne i wycieczki tematyczno-poglądowe, 

   - zajęcia taneczne  i taneczno- rytmiczne, 

   - zajęcia z kulturoznawstwa i historii sztuki, 

   - gimnastyka dla dorosłych, 

   - zajęcia i próby Stowarzyszenia Muzycznego Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka,   

   - sekcja szachowa, 

   - zajęcia i działalność Koła Bab Wspaniałych, 

   - zajęcia tematyczne Koła Emerytów i Rencistów. 

 

Mosiński Ośrodek Kultury współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami, organizacjami 

i stowarzyszeniami z terenu Gminy Mosina w celu przygotowania wspólnej oferty dla 

mieszkańców oraz pełni rolę pomocniczą podczas organizacji imprez własnych przez sołectwa i 

komitety osiedlowe. 

 

Baza lokalowa, remonty i inwestycje: 

Ośrodek prowadzi swoja działalność w oparciu o pomieszczenia budynku przy ul. Dworcowej w 

Mosinie. Głównym mankamentem pod względem lokalowym jest brak profesjonalnej Sali 

koncertowej na ok. 350 miejsc, posiadającej odpowiednie warunki techniczne i wyposażenie do 

realizacji koncertów i przedstawień dla mieszkańców. Obecnie korzystamy z Sali, która posiada 

atest na 198 miejsc oraz na zasadzie wynajmu z hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 

Krasickiego gdzie przygotowujemy formy z udziałem do 850 widzów. 

W roku 2019 wykonano wiele niezbędnych prac remontowych w kotłowni Ośrodka, malowanie 

Sali Reprezentacyjnej, holu wejściowego do Ośrodka oraz pomieszczeń pomocniczych. Wykonano 

instalację urządzeń i sieci komputerowej LAN i WIFI na potrzeby sesji Rady Miejskiej oraz na 

potrzeby działalności własnej Ośrodka. Wykonano dokumentację projektową dobudowy windy dla 

niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury. Jednocześnie wspólnie z 

Referatem Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego przygotowano 

projekt na dofinansowanie dobudowy przez Ministerstwo Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. W 

wyniku prowadzonego postępowania Ministerstwo przyznało dofinansowanie w kwocie 107 tys. 

PLN. 

Priorytetowe działanie inwestycyjne w roku 2020 to realizacja projektu dobudowy windy do 

budynku Ośrodka. Niezbędne jest wykonanie kolejnych prac malarskich i remontowych w 

pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych Ośrodka.  

W roku 2020 przygotujemy koncepcję wykonania odnowienia powierzchni zewnętrznej elewacji 

budynków Ośrodka oraz remontu schodów wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych do budynku 

od strony ulicy Dworcowej. Degradacja warstwy tynku zewnętrznego zagraża uszkodzeniu 
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warstwy termoizolacyjnej budynków, a w konsekwencji konieczności wykonania gruntownego 

remontu elewacji. 

Konieczne jest uzupełnienie sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. Zakup uzupełniający 

elementów  umożliwiających zabezpieczenie organizacji imprez odbywających się w budynku 

Ośrodka. 

Zmiana lokalizacji Ośrodka Pomocy Społecznej wymusi konieczność zmian organizacyjnych i 

konieczność wykonania remontów pomieszczeń. Dotychczasowe pomieszczenia wykorzystywane 

przez OPS zostaną zagospodarowane na pracownie tematyczne Ośrodka. Z kolei niektóre 

pomieszczenia w budynku od ulicy Dworcowej udostępnione zostaną na poszerzenie bazy 

lokalowej Mosińskiej Biblioteki Publicznej. Wszystkie pomieszczenia będą wymagały prac 

remontowych i adaptacyjnych.      

 

Mosińska Biblioteka Publiczna 

Mosińska Biblioteka Publiczna ma siedzibę główną w Mosinie, złożoną z Wypożyczalni dla 

Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci, oraz pięć filii wiejskich umiejscowionych w Rogalinku, 

Czapurach, Daszewicach, Krosinku i Pecnej. Misją biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie 

potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy oraz wspieranie systemu edukacji oraz szerzenie 

wiedzy o kulturze.  

Najważniejszym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie  

i udostępnianie materiałów bibliotecznych. Oferuje ona:  

- dostęp do nieustannie wzbogacanego księgozbioru – w 2019 łącznie w Mosinie i filiach 

przybyło 1995 nowych materiałów bibliotecznych (książek i audiobooków), 

- dostęp do platformy cyfrowej Legimi, która publikuje e-booki,  

- 13 tytułów czasopism, 

- dostęp do komputera z Internetem dla czytelników – w każdej naszej lokalizacji, 

- Czytelnik ma również możliwość zamawiania i rezerwowania książek przez Internet,  

z naszego katalogu on-line, oraz samodzielnego prolongowania terminów zwrotów, 

- 12 mieszkańców na 100 jest naszymi czytelnikami,  

- łącznie w Mosinie i filiach wypożyczyliśmy 67 922 egzemplarze książek i materiałów 

bibliotecznych,  

- placówki biblioteczne zarejestrowały 36 862 wizyty użytkowników.  

- W Bibliotece mają miejsce wydarzenia promujące czytelnictwo.  W 2019 roku było to siedem 

spotkań autorskich, podczas których w Mosinie gościli: 

- Tanya Valko – polska pisarka i arabistka,  

- Ilona Wiśniewska, wielokrotnie nagradzana reportażystka, pisząca o północy Europy, 

- Tomasz Szwed – autor scenariuszy, tekstów piosenek, książek dla dzieci, piosenkarz, 

- Zofią Staniszewska – autorka książek dla dzieci,  

- Krzysztof Nowakowski – autor książek podróżniczych, 

- Marcin Kostrzyński – przyrodnik, twórca filmów i fotograf, piszący o zwierzętach w polskich 

lasach – dwa spotkania – dla dzieci i dorosłych, 
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- Małgorzata Skwarek-Gałęska – poetka, autorka wielu tomików poezji, wraz z towarzyszącym 

jej Ryszardem Krauze, wykonującym poezję śpiewaną – dwa spotkania – dla dzieci  

i dorosłych, 

- Michał Traczyk – komiksoznawca. 

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, skupiający miłośników literatury. Jego spotkania 

odbywają się raz w miesiącu.  

Imprezy okolicznościowe:  

- „Nam ciszy trzeba” - poświęcone pochodzącemu z Mosiny poecie Witkowi Różańskiemu,  

w dziesiątą rocznicę jego śmierci,  

- Narodowe czytanie – ogólnopolska akcja promująca arcydzieła literatury polskiej – we 

współpracy ze szkołami podstawowymi z Mosiny,  

- „Fraszka dla Eleganta” – konkurs literacki zorganizowany z okazji obchodów Dni 

Rzeczypospolitej Mosińskiej (napłynęło ponad 100 prac),  

- współpraca przy organizowaniu rekonstrukcji Proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej – 

zbudowanie pokoiku  dziecięcego z epoki,   

- prezentację historyczną:  „Rzecz o teatrze, wieńcach, wentach i innych zabawach w dawnej 

Polsce”. tworzona przez bibliotekarzy na podstawie dostępnych dokumentów i materiałów 

regionalnych, dotycząca sposobu spędzania czasu wolnego na terenie gminy Mosina od 

początku XX wieku – przedstawiona podczas imprezy Szeroko na Wąskiej, 

- warsztaty dla rodziców FamilyLab: - cztery spotkania poświęcone pedagogice Jespera Juula. 

Oferta dla dzieci:   

- Akcja Zima i Akcja Lato – cykl warsztatów plastyczno-literackich, wspólne czytanie bajek, 

teatrzyk kamishibai, warsztaty ekologiczne, spotkania z grami planszowymi, gry terenowe                    

w bibliotece – Mosina i filie. 

Cykliczne zajęcia: 

- „Wtorkowe Moliki” - zajęcia dla najmłodszych dzieci, nie objętych jeszcze opieką 

przedszkolną, w których biorą udział dzieci, roczne i dwuletnie, wraz z mamami, 

- cały rok w Mosinie i filiach – teatrzyki kamishibai – minimum dwa razy w miesiącu.  

Jednorazowe imprezy literackie dla dzieci organizowane corocznie:  

-  Dzień książki dla dzieci, Walentynki, Dzień babci i dziadka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień 

książki i praw autorskich, Mikołajki, Dzień Poezji, konkursy plastyczne, Dzień Dziecka,  

- Noc Bibliotek – gry, zabawy, konkursy – Oddział w Mosinie,  

- „Baśnie z czterech stron świata” – spotkanie z bajarką BajOlą.  

Wydarzenia dla dzieci w wieku szkolnym:  

- Warsztaty dla dzieci szkolnych  „Chcę być kimś! Czyli jak osiągać cele w czasach gdy 

wszyscy mają wywalone” przeprowadzane przez Michała Zawadkę, aktora, trenera 

personalnego  

- Spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim – o zwierzętach w polskich lasach,  

- warsztaty poetyckie z Małgorzatą Skwarek-Gałęzką, poetką,  

- Dziesiąta edycja Gminnego Dyktanda dla Leworęcznych,  



153 

- Festiwal Kryminału Dziecięcego, który w roku 2019 został zorganizowany dwukrotnie,  

w marcu i wrześniu. Do udziału zapraszane są wszystkie szkoły z gminy Mosina, a festiwalowi 

towarzyszy spotkanie z ciekawą osobą ze świata literatury. 

Oddział dla Dzieci w Mosinie oraz wszystkie filie współpracują ze szkołami podstawowymi  

i przedszkolami naszej gminy. Organizują między innymi tzw. lekcje biblioteczne, poświęcone 

umiejętności korzystania z biblioteki oraz rozwijające kompetencje czytelnicze.  

W 2019 roku odbyło się łącznie 59 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 930 dzieci  

w wieku szkolnym.  

Udział w dwóch programach:  

- Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – zakup 

nowości do bibliotek, otrzymując dofinansowanie na zakup książek w siedzibie i filiach, 

(organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 

- „Mała książka – wielki człowiek”, organizowanym przez Instytut Książki – dzięki któremu 

otrzymaliśmy wyprawki czytelnicze dla wszystkich najmłodszych korzystających z biblioteki 

– skierowane do dzieci w wieku 3 – 6 lat.  

Po opuszczeniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej budynku przy ulicy Dworcowej 4 planowane 

jest powiększenie powierzchni użytkowej biblioteki o pomieszczenia umiejscowione za Oddziałem 

dla Dzieci (parter) oraz o pomieszczenia umiejscowione na piętrze nad Oddziałem – między 

innymi tzw. sala plastyczna. Jest to spowodowane potrzebą powiększenia powierzchni o sale 

użytkowe na zajęcia dla dzieci, sale spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki i inne formy promocji 

czytelnictwa. Biblioteka nie ma również pomieszczeń magazynowych na powiększający się 

księgozbiór. Problemem jest również brak gabinetu dyrektora i księgowej.  

 

Galeria Sztuki w Mosinie 

Wystawy w Galerii  - sztuka współczesna: 

1. Tomasz Jędrzejewski (Politechnika Poznańska) – rzeźba,  wernisaż odbył się 12 stycznia 

(40 osób na wernisażu, zwiedzających ok. 100 osób). 

2. prof. (UAP) Grzegorz Nowicki– ”Druga próba porządkowania szumu” 9 luty- grafika (50 na 

wernisażu,   ok 150 odwiedziło wystawę w trakcie jej trwania). 

3. prof. (UAP). Wiesław Napierała – „Krucjata dzieci”- rzeźba, 9 marca (wernisaż 70 osób, 

udział J.M. Rektora prof. dr. hab. Wojciecha Hory, ogółem zwiedziło 100 osób). 

4. prof. (UAP) Krzysztof Molenda- malarstwo, wernisaż 6 kwietnia (50 osób, zwiedzających 

wystawę ok. 150 osób). 

5. Tadeusz Sobkowiak – malarstwo, „Nisza” wernisaż 18 maja, (50 osób, zwiedzających ok. 

200 osób). 

6. dr hab.(UAP) Joanna Marcinkowska  – malarstwo,”Multiwersum” wernisaż 15 czerwca 

(udział 40 osób w wernisażu, zwiedzających ok. 150 osób). 

7. Jerzy Łuczak – malarstwo – „Kwiatowy raj” wernisaż 13 lipca (50 osób , zwiedziło 300 osób). 

8. Danuta Helak – malarstwo  -31 sierpnia,  „Ślad. Pejzaż doświadczonego lęku” (60 osób na 

wernisażu, zwiedziło 60, wystawa trwała 10 dni). 
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9. dr (UAP)  Mateusz Pietrowski – 7 września, malarstwo "Pola gry"(40 osób, zwiedzających 

100 osób). 

10. prof. dr. hab. Marek Jakuszewski (prorektor UAP) - 5 października – malarstwo, 

„Wymieranie rozumu”, w wernisażu uczestniczył J.M. Rektor UAP prof. dr hab. Wojciech 

Hora, uczestniczyło 50 osób, w trakcie trwania wystawy Galerie odwiedziło o. 100 osób). 

11. dr hab.(UAP) Monika Korona (UAP) - 9 listopada -  malarstwo „Obiekty”, (40 osób na 

wernisażu, zwiedziło w ciągu trwania wystawy ok. 150 osób). 

12. „Rodzinny pamiętnik” - 30 listopada - wystawa prac osób i dzieci uczestniczących  

w warsztatach książki artystycznej. Projekt zrealizowano ze środków MKi DN. Promocja 

książki- katalogu z warsztatów. Prezentacja filmu animowanego. Udział wzięło ok 60 osób. 

Razem 1780 osób 

 

Wystawy w Sali Galerii Historycznej: 

1.  „Martyrologia mieszkańców Mosiny”- na wystawie zostały pokazane dokumenty m.in. o 

więźniach obozu dla dzieci w Łodzi. Trzech byłych więźniów uczestniczyło w 

otwarciu  wystawy, wspominając niełatwe czasy obozowe( udział w wernisażu ok. 50 osób, 

zwiedzając 250- osób – 2 miesiące) 

2. w ramach „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej” odbyła się wystawa „Rogalinek to 

niezwykła wieś „ze zbiorów Alojzego Szabelskiego oraz mieszkańców wsi Rogalinek, m. in 

Lucyny Smok, Reginy Zajączek i Bogdana Anioły. Wystawa powstała oparciu o książkę „770 

lat Rogalinka” której autorem jest Bogdan Anioła i Regina Zajączek. Na wernisażu było 100 

osób, zwiedzających – 500 przez 3 miesiące. 

3. 1 września – 80. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej” – Galeria Historyczna  ( 60 osób 

na wernisażu, zwiedziło 350 osób – 4 miesiące) 

4. Spotkanie z Wandą Bech pt: „Rezydencja Namiestnika” 23 listopada, udział wzięło 60 

osób). 

Razem 1660 osób 

 

Salony Poetyckie Galerii Sztuki w Mosinie: 

Wspólnie z Kaliną Izabelą Zioła zorganizowano 7 wieczorów z poezją i balladą w Salonie 

Poetyckim: 

1. Wiesława Szubarga –„Zaczarowany świat”  odbył się 19 stycznia ( udział wzięło 60 osób)  

Wiesława Szubarga, pisarka, redaktorka, a także nauczycielka. 

2. Jerzy Grupiński – „Walentynkowy wieczór poetycki” 15 luty ( 60osób) W wieczór 

walentynkowy z publicznością spotkał się poeta poznański Jerzy Grupiński, zasłużony dla 

środowiska literatów i poetów, organizator spotkań poetyckich oraz wydawca „Protokołu 

literackiego”. 

3. Jolanta Ciecharowska „Wszystkie moje kłamstwa” z udziałem Romualda 

Andrzejewskiego – piano – 13 kwietnia , udział 50 osób). 

4. Igor Constanzo – poeta (przyleciał specjalnie z Włoch) spotkanie pt: „Słońce  kolorze 

nieba” -11 maja, wzięło udział  60 osób. 

5. Bogusława Latawiec- 28 września – spotkanie pt:  "W ogrodzie poezji"; ze znaną poznańską 

poetką, prozaiczką i krytykiem literackim, połączone z promocją najnowszej książki 

"Pierzchające ogrody".(wzięło udział 45 osób). 
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6. 19 października - Salon Poetycki Galerii Sztuki w Mosinie: wieczór poświęcony poezji 

ormiańskiej pt: "Okruchy obsydianu". (60 osób) spotkanie wpisywało się w obchody 150 

lecia urodzin wielkiego ormiańskiego poety Hovhannesa Tumanyana. Muzyczna oprawę 

wieczoru na skrzypcach i gitarze przygotowali bracia George i Aram Sayegh. W ramach  

wieczoru czytane były wiersze z tomiku poety w tłumaczeniu  Kaliny Izabeli Zioła. 

7.  7 grudnia „ Świąteczne spotkanie z poezją i muzyką” W programie wziął udział zespół 

„ARETE”, czytaliśmy wiersze i śpiewaliśmy wspólnie  kolędy, składaliśmy sobie życzenia 

świąteczne i noworoczne.(60 osób). 

Razem 395 osób 

 

 

Z cyklu „Muzyka w Galerii” 

1. 12 maja – prof. Marcin Murawski - altówka   

W programie znalazły się  utwory Dymitra Szostakowicza i wspaniałe Tanga. Bardzo obszerne 

wprowadzenie do koncertu przygotowała Anna Kochnowicz- Kann, w słowie wstępnym 

bardzo szczegółowo i interesująco opowiedziała życiorys kompozytora, jak również historię 

tanga. (35 osób). 

2. 9 czerwca – kwartet „PORTAFORTUNA”  Studentki Akademii Muzycznej w Poznaniu im. 

Jana Paderewskiego (40 osób). 

3. 27 października –duet altówkowy – Studenci Akademii muzycznej w Poznaniu im. Jana 

Paderewskiego,  studenci altówki wykonali kompozycje z epoki baroku i klasycyzmu. (40 

osób). 

4. 24 listopada – Altówka – 5 studentów  AM i  prof. Marcin Murawski (40 osób). 

5. 29 grudnia -„Misja Boliwia” film o muzyce baroku w Boliwii, spotkanie z reżyserem 

filmu Anną Kochnowicz  (50 osób). 

 

Razem 205 osób 

 

 

Z cyklu „Książka na żywo” 

Cykl został zainspirowany spotkaniem z aktorem Teatru Nowego w Poznaniu Michałem 

Grudzińskim, które wzbudziło niezwykłe zainteresowanie, poprowadziła je dziennikarka i redaktor 

Anna Kochnowicz- Kann. 

 

Zaproponowaliśmy nowy cykl spotkań pt: „Książka na żywo” z ciekawymi osobowościami świata 

kultury i zaprosiliśmy: 

1. 25 maja – z aktorem Teatru Nowego w Poznaniu Pawłem Binkowskim (wzięło dział 45 osób). 

2. 1 grudnia – z  Marią Rybarczyk również ze znaną aktorką teatralną ( Teatr Nowy w Poznaniu) 

i telewizyjną, rodzinnie powiązaną z Mosiną (wzięło udział 50 osób). 

Razem 95 osób 

 

 

Z cyklu „Bez zasięgu” – spotkanie z podróżnikami: 
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1. 2 marca  - spotkanie z  Arktyką i Antarktydą z Andrew Englandem, uczestnikiem wypraw 

badawczych statkiem, po oceanach wokół  Arktyki i Antarktydy.  ( udział  wzięło ok 40 

osób)  

2. 27 kwietnia spotkaliśmy się z Pawłem Klepką i Rafałem Koniecznym poznaliśmy piękną 

i tajemniczą Boliwię ( udział wzięło ok 40 osób) 

 

Razem 80 osób 

 

Warsztaty: 

1. „Dobrze mówić- tajemnice wystąpień publicznych” 

- 15 luty – prowadzenie Anna Kochanowicz – Kann, w warsztatach wzięło udział 15 osób 

i odbyły się spotkania. 

Ze względu na duże zainteresowanie zostały powtórzone. 

2. „Dobrze mówić – tajemnice wystąpień publicznych” – w warsztatach wzięło udział 15 

osób, odbyły się 3 spotkania 

3. Galeria Sztuki dostała dofinansowanie  Ministerstwa Kultury i Sztuki Dziedzictwa 

Narodowego na projekt pt: „Rodzinny Pamiętnik”. Warsztaty rozpoczęły się po koniec 

kwietnia  zakończone wystawą podsumowująca warsztaty 30 listopada. Warsztaty 

prowadzili pedagodzy UAP w Poznaniu. 

Projekt na warsztaty tworzenia książki artystycznej integrujące pokolenia pt: „Rodzinny 

pamiętnik” został zrealizowany dzięki dotacji  która otrzymaliśmy grant po wygranym 

konkursie w wysokości 30 tyś złotych. W projekcie były zawarte warsztaty z tworzenia 

książki artystycznej : z zakresu rysunku, filmu animowanego, form przestrzennych, grafiki 

oraz introligatorstwa. Podsumowanie warsztatów znalazło się w obszernym katalogu 

wydanym przez Galerię Sztuki w nakładzie 200 egz. które są wydawane nie odpłatnie. 

Został zrealizowany także film animowany, z prac wykonanych na warsztatach, stanowi  

wizytówką jak ciekawe i piękne prace powstały na warsztatach. W warsztatach 

zadeklarowało udział prawie 40 osób, ale zakończyło je 20 osób 

Wernisaż kończący projekt odbył się 30 listopada wystawą w Galerii Sztuki, w wernisażu 

wziął udział burmistrz Przemysław Mieloch. Udział w wernisażu woziło ok 60 osób. 

 

Razem 110 osób 

 

 

Inne działania: 

1. „Rzeczpospolita Mosińska 1848 - rekonstrukcja proklamacji historycznej”, która 

odbyła się 15 czerwca na mosińskim rynku. Było to dla Galerii duże wyzwanie, bo dotąd nie 

brała udziału w imprezach organizowanych poza jej budynkiem. Stroje z epoki, miasteczko 

z XIX wieku z warsztatami, rękodziełem, zagrodą chłopską, ale też ćwiczeniami 

wojskowymi, lazaretem, karczmą chłopską, XIX wiecznym salonikiem i pokojem 

dziecięcym, targowiskiem stworzyły niezapomniany klimat. Na zakończenie inscenizacja 

historyczna z wkroczeniem żołnierzy i zwycięskim okrzykiem Jakuba Krauthofera 

Krotowskiego ogłaszającym Mosinę stolicą Polski, było wielkim wydarzeniem, 

zakończonym lekcją historii. Na zakończenie inscenizacja historyczna z wkroczeniem 

żołnierzy i zwycięskim okrzykiem Jakuba Krauthofera Krotowskiego ogłaszającym Mosinę 

stolicą Polski, było wielkim wydarzeniem, zakończonym lekcją historii.9 ok 800 osób). 
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2. 5 lipca  - spotkanie podsumowujące imprezę Rzeczypospolita Mosińska 1848 r.– udział 50 

osób. 

3. 15 sierpnia w ramach imprezy. „Szeroko na Wąskiej” Galeria przygotowała wystawę pt; 

”Salonik z XX wieku.”.  

4. 24 sierpnia - Spektakl Teatru BA-KU  - Barak Kultury „Kiedy będę duży” w wykonaniu 

Hacena Sahraoui. Spektakl został sfinansowany przez Powiat Poznański w formie grantu. 

(40 osób). 

5. 20 października - współpraca przy obchodach "80. rocznicy rozstrzelania obywateli Mosiny 

przez hitlerowców na mosińskim rynku". 
 

 Poza Teatrem (40 osób) i podsumowaniem Rzeczypospolitej Mosińskiej 1848 (50 osób) brak 

danych, razem 90 osób. 

 

Wstęp do Galerii na wystawy, warsztaty, spotkania autorskie, „Bez zasięgu, poetyckie i muzyczne 

jest bezpłatny. Należy nadmienić że posiadamy 60 krzeseł dla uczestników spotkań, konertów itp. 

więcej gości na sali się nie zmieści.  

Nie posiadamy także sprzętu nagłaśniącego, który bardzo by się przydał na naszych spotkaniach.  

Poniższe zestawienia nie obejmują osób biorących udział we wszystkich warsztatach, które odbyły 

się na terenie  Galerii, część osób została wpisana jako odwiedzający. Odbywały się także lekcje 

historyczne w Sali Galerii Historycznej na piętrze jak i zajęcia plastyczne w Sali na parterze  

z udziałem nauczycieli, nie sposób obecnie podać dokładne dane. 

 

Udział zwiedzających w wystawach i innych spotkaniach w Galerii Sztuki (dane szacunkowe) 

1. Sztuka współczesna: 1780 

2. Galeria Historyczna: 1660 

3. Salon Poetycki:           395 

4. Spotkania z muzyką:   205 

5. „Książka na żywo”:      95 

6. Warsztaty:                   110 

7. Inne:                              90 

 

                                  Razem: 4325 

 

3) SPORT 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina, nieposiadającą 

osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Przedmiot i sposób działania 

jednostki określa jej statut. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie w roku 2019 zorganizował bądź był współorganizatorem 

ponad 60 imprez. Ośrodek czynnie współpracuje z klubami, stowarzyszeniami, związkami 

sportowymi oraz innymi podmiotami w ramach promocji sportu na terenie gminy Mosina. 

Wykaz najważniejszych wydarzeń przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie: 
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1. Imprezy biletowane organizowane przez OSiR w Mosinie: 

a) wyjazdy w ramach Akcji Zima, 

b) wyjazdy w ramach Akcji Lato  

W ramach Akcji Zima oraz Lato organizowane były wyjazdy do kina-Cinema City 

Poznań, na Termy Maltańskie, na basen OAZA Kórnik, na Jump Arenę, na Lodowisko 

Chwiałka, na kręgle – Galeria MM. Wyjazdy były przeznaczone dla dzieci i młodzieży w 

wieku szkolnym. Uczestnicy opłacali bilety wstępu. Transport oraz opiekunowi byli opłacani 

przez OSiR w Mosinie.  

W wyjazdach w ramach Akcji Zima wzięło udział: 350 osób. W wyjazdach w ramach Akcji 

Lato: 215 osób. Dodatkowo w ramach akcji zima organizowane były turnieje ora zajęcia z 

piłki nożnej, karate, brazylijskiego Jiu Jitsu, zajęcia z piłki ręcznej, zajęcia na trampolinach-

jump kids. 

W ramach Akcji Lato dzieci, młodzież oraz dorośli mogli brać udział w zajęciach, 

wyjazdach oraz imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez OSiR w Mosinie. 

Sportowe lato otworzył Turniej Piłki Nożnej Fleksograf Mosina Cup 2019, którego głównym 

organizatorem był Klub Sportowy 1920 Mosina. Przez okres wakacyjny odbywały się również 

zajęcia dla dzieci: z Brazylijskiego Jujitsu w Daszewicach oraz Mosinie, które prowadził 

Invictuss BJJ Mosina, z tenisa ziemnego które prowadził UKS ORLIK Mosina oraz mini 

mundialu piłki nożnej. Przy współpracy z Mosińskim Klubem Żeglarskim zorganizowano 

„Lato pod Żaglami”, w ramach której można było odbyć rejs żaglówką po Jeziorze Łódzko-

Dymaczewskim. 

Dla dorosłych odbywały się turnieje piłki koszykowej oraz piłki nożnej. Dla miłośników 

kajakarstwa został zorganizowany spływ kajakowy rzeką Drawa w dniach 27/28 lipca. Przez 

lipiec oraz sierpień były prowadzone zajęcia z Yogi na trawie oraz wyjazdy: Basen OAZA  

w Kórniku, Cinema City w Poznaniu, Jump Arena oraz Termy Maltańskie.  

Przez okres od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonowało kąpielisko Glinianki, z którego mogli 

korzystać mieszkańcy naszej Gmina pod okiem wykwalifikowanej kadry ratowniczej. Na 

zakończenie letnich zmagań OSiR w Mosinie przygotował zajęcia na kąpielisku Glinianki: 

Zumba z Asia, Sposób na pośladki z Anią, Trening Funkcjonalny z Olą oraz Cross z Maciejem 

i Jumpy z Alą. Wszystkie zajęcia były bezpłatne.  

4 sierpnia 2019 r. odbył się Turniej Piłki Nożnej w Krajkowie. Na boisku stawiło się 7 drużyn.  

Klasyfikacja końcowa turnieju: 

1 miejsce: LKS Lubiatowo 

2 miejsce: Rogalinek 

3 miejsce: Spokój Pecna 

4 miejsce: Inter Garten 

5 miejsce: WKS Gryżyna 

6 miejsce: Diabły Rogalin 

7 miejsce: Chaos Krajkowo 

Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie były udostępniane nieodpłatnie dzieciom i 

młodzieży z terenu Gminy Mosina. 
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W akcji lato wzięło udział ok. 750 osób.  

2. Imprezy niebiletowane organizowane przez OSiR w Mosinie: 

Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej, organizatorzy: OSiR w Mosinie, MOK, Gmina 

Mosina, wskaźnik uczestnictwa: ok. 3500 osób, opis: W dniach 17 – 19 maja 2019 roku na 

terenie Gminy Mosina odbyły się obchody Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Przystań 

Żeglarska w Dymaczewie Nowym ugościła wilków morskich, którzy pod czujnym okiem 

członków Mosińskiego Klubu Żeglarskiego wzięli udział w Otwartych Regatach Żeglarskich  

o Puchar Burmistrza Gminy Mosina. W rejonie mosińskiego targowiska przy ulicy 

Farbiarskiej, Koło PZW Gminy Mosina wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  

w Mosinie zorganizowały Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy Mosina. 

Bardzo kolorowe i profesjonalne prezentacje taneczne i różne elementy show estradowego 

przedstawiły: Formacja Taneczna Aktiv z UKS Mosińska Jedynka, Angel Dance ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Mosinie, Boombox z Zespołu Szkół w Mosinie. Duże zainteresowanie 

licznej widowni wzbudziły również pokazy estradowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie: 

zumba, jumpy, taekwondo, step. Tradycyjnie już podczas święta Mosiny bardzo dużym 

zainteresowaniem cieszyły się również inne imprezy o charakterze rekreacyjno - sportowym. 

Między innymi:   

− XX Rajd Śladami Rzeczypospolitej Mosińskiej, 

− V Gminny Piłkarski Turniej Przedszkoli, 

− Otwarty Turniej Koszykówki, 

− Turniej Piłkarski Drużyn Niezrzeszonych, 

− Mistrzostwa Polski INVICTUS BJJ, 

− Wyzwanie SztosCROSS – zawody otwarte dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

− GIBanie po kanale, 

− Turniej szachowy, 

− Zawody Powrotnolotne Gołębi Pocztowych o Puchar Burmistrza Gminy Mosina, 

− największe wydarzenie sportowe – VI Bieg „Elegant na 5” w ramach którego odbyły 

się Mistrzostwa Polski Elegantów. Informacje dotyczące biegu znajdują się w punkcie 

„Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi”. 

3. Działalność strefy Fitness 

21 lutego 2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie hali widowisko-sportowej przy  

ul. Krasickiego 16. Tego dnia na widzów czekał: pokaz laserowy w wykonaniu Visual 

Sensation, pokaz akrobatyki w kole oraz iluzji optycznej w wykonaniu Mikołaja 

Kubowicza, pokaz taneczny w wykonaniu zespołu Aktiv. 22 lutego odbył się pierwszy 

koncert w wykonaniu Ani Wyszkoni. 23 lutego mieszkańcy mogli skorzystać z 

pokazowych zajęć, które organizowane były przez OSiR w Mosinie. Przez te trzy dni hala 

była dostępna dla zwiedzających. W ramach powstania nowej hali OSiR w Mosinie 

rozpoczął działania związane ze strefą fitness. Powstała zupełnie nowa oferta.   Z dniem 1 

marca 2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia. Usługi są świadczone od poniedziałku do soboty 

w godzinach funkcjonowania obiektu.  
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Na klientów czekają: 

a) karnety w atrakcyjnej cenie:  

− KARNET OPEN, dostępny dla osób powyżej 18 roku życia, uprawnia do 

korzystania z zajęć grupowych + zajęć cycling + siłownia +   sauna, koszt: 99 zł, 

− KARNET DO GODZ. 14:00, dostępny dla osób powyżej 18 roku życia, uprawnia 

do korzystania z zajęć grupowych do godz. 14:00 + siłownia, koszt: 70 zł, 

− KARNET SIŁOWNIA do 2 treningów tygodniowo, uprawnia do 2 treningów 

tygodniowo, koszt: 60 zł, 

− KARNET SIŁOWNIA, dostępny dla osób od 15 do 18 roku życia za zgodą opiekuna 

prawnego oraz dla osób pełnoletnich, uprawnia do korzystania z siłowni Fitness Klub 

OSiR Mosina bez ograniczeń, w godzinach otwarcia Klubu, koszt – 75,00 zł, 

− KARNET JUNIOR, dostępny dla osób od 5 do 17 lat – uprawnia do korzystania z 

wszystkich zajęć grupowych przeznaczonych dla odpowiednich grup wiekowych: 

gimnastyka artystyczna, Jumping Kids, karate poziom podstawowy, Kid Cross 10 – 

12, Teen Cross 13+, zajęcia rytmiczno-taneczne, dla osób od 15 do 17 roku życia 

uprawnia do korzystania z siłowni oraz sauny (za zgodą opiekuna prawnego), koszt 

– 70,00 zł, 

− KARNET SENIOR, przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia, uprawnia do 

wstępu na wszystkie zajęcia grupowe + siłownia + sauna, koszt – 70,00 zł, 

− KARNET SENIOR, 1 WEJŚCIE W TYGODNIU, przeznaczony dla osób powyżej 

60 roku życia, uprawnia do wstępu na jedne, wybrane zajęcia grupowe w tygodniu, 

nie uprawnia do korzystania z siłowni oraz sauny, koszt – 40,00 zł, 

b) treningi personalne z instruktorami, 

c) profesjonalna siłownia o powierzchni 140 m2, 

d) dwie sale w pełni wyposażone do zajęć fitness, 

e) sala do cyclingu, 

f) pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami na ok. 380 miejsc, 

g) sauna, 

h) profesjonalna kadra instruktorska, 

i) bogaty grafik zajęć: w szczytowych momentach prowadzonych było 54 zajęć 

grupowych tygodniowo. Średnia ilość prowadzonych zajęć  

− od marca do czerwca: 44 godziny tygodniowo, 

− od czerwca do sierpnia: 35 godziny tygodniowo, 

− od września do grudnia: 48-54 godzin tygodniowo, 

Z zajęć fitness, siłowni oraz sauny przy ul. Krasickiego 16 skorzystało w roku 2019: 993 

osoby. Liczba sprzedanych karnetów szacuje się między 420-480 miesięcznie.  

W rekordowych miesiącach sprzedaż szacowała się na poziomie 510 karnetów. Wyjątkiem 

jest okres czerwiec-lipiec. Z powodu braku klimatyzacji liczba sprzedanych karnetów w 

tym okresie spadła do 250.  
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Oferta strefy fitness skierowany jest do dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. 

Zajęcia grupowe odbywają się w grupach 18-20 osób na salach fitness lub 40-50 osób na 

hali głównej.  

 

 
 

Liczba wszystkich wejść: 24 602 osób 

Unikalnych klubowiczów: 993 osób 

Obecność na zajęciach: 14 752 osób 

W kwietniu liczba wejść na obiekt wynosiła 3300 osób. Na okres czerwiec-sierpień spadła 

do 1451 osób.  

 

4. Działalność w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży – sport szkolny: 

W roku 2019 OSiR w Mosinie był organizatorem następujących zawodów w ramach 

współzawodnictwa dzieci i młodzieży, kategoria: Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej: 

- 04.01.2019 – Mistrzostwa Gminy Mosina w Koszykówce Dziewcząt 

- 07.01.2019 – Mistrzostwa Gminy Mosina w Koszykówce Chłopców 

- 08.01.2019 – Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Siatkowej Dziewcząt 

- 09.01.2019 - Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Siatkowej Chłopców 

- 10.01.2019 - Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców 

- 05.02.2019 – Półfinał Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej Chłopców 

- 07.02.2019 – Półfinał Powiatu Poznańskiego w Piłce Koszykowej Dziewcząt.  

- 08.02.2019 – Półfinał Powiatu Poznańskiego w Piłce koszykowej Chłopców 

- 22.02.2019 – Półfinał Powiatu Poznańskiego w Piłce Ręcznej Chłopców 
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- 26.02.2019 – Półfinał Powiatu Poznańskiego w Piłce Ręcznej Chłopców 

- 28.02.2019 – Półfinał Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej Chłopców 

- 04.03.2019 – Finał Powiatu Poznańskiego w Piłce Ręcznej Chłopców 

- 14.03.2019 – Finał Powiatu Poznańskiego w Piłce Ręcznej Chłopców 

- 20.03.2019 - Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Nożnej 

- 25.03.2019 – Finał rejonu Poznań Wschód w Piłce Ręcznej Chłopców 

- 29.03.2019 – Półfinał Powiatu Poznańskiego w Piłce Nożnej 

- 04.04.2019 - Mistrzostwa Gminy Mosina w Czwórboju Lekkoatletycznym 

- 06.05.2019 - Mistrzostwa Gminy Mosina w Trójboju Lekkoatletycznym  

- 10.05.2019 – Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Siatkowej Plażowej 

- 24.05.2019 – Finał Rejonu Poznań Teren Wschód w Piłce Siatkowej Plażowej Chłopców 

- 23.09.2019 – Mistrzostwa gminy Mosina w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

- 09.10.2019 – Drużynowe Mistrzostwa Gminy Mosina w Szachach oraz Indywidualne  

Mistrzostwa Gminy Mosina w Warcabach 

- 10.10.1029 – Mistrzostwa Gminy Mosina w Unihokeju Chłopców 

- 11.10.2019 – Mistrzostwa gminy Mosina w Unihokeju Dziewcząt 

- 15.10.2019 – Mistrzostwa Gminy Mosina w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców 

- 28.10.2019 – Drużynowe Mistrzostwa Gminy Mosina w Tenisie Stołowym dziewcząt  

i Chłopców 

- 13.11.2019 – Mistrzostwa Gminy Mosina w Halowej Piłce Nożnej 

- 14.11.2019 – Mistrzostwa Gminy Mosina w Halowej Piłce Nożnej 

- 18.11.2019 – Mistrzostwa powiatu Poznańskiego w drużynowym Tenisie Stołowym 

- 21.11.2019 – Mistrzostwa powiatu Poznańskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym 

- 27.11.2019 – Półfinał Powiatu Poznańskiego w Halowej Piłce Nożnej 

- 28.11.2019 – Półfinał Powiatu Poznańskiego w Halowej Piłce Nożnej 

- 03.12.2019 – Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców 

- 09.12.2019 – Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Ręcznej Dziewcząt 

- 10.12.2019 – Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Ręcznej Chłopców 

- 18.12.2019 – Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców 

Wskaźnik: 

W igrzyskach dzieci wzięło udział: 828 osób 

W igrzyskach młodzieży szkolnej wzięło udział: 970 osób 

5. Imprezy na terenie OSiR w Mosinie: 

a) Hala OSiR ul. Szkolna 1 

− XIX edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej – zakończenie rozgrywek 15 marca 2019 r., liczba 

osób biorących udział: 100, 

− 02.02.2019 - Turniej Skrzatów UKS Orlik. Liczba osób biorących udział: 60, 

− 10.02.2019 - Turniej KS 1920 Mosina. Liczba osób biorących udział: 80, 

− 16.02.2019 – Turniej Karate Dynamic Cup. Liczba osób biorących udział: 400, 
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− 17.02.2019 – Turniej Piłki Nożnej. Liczba osób biorących udział: 90, 

− 24.02.2019 – Turniej Piłki Nożnej. Liczba osób biorących udział: 90, 

− 03.03.2019 – Turniej Piłki Nożnej KS 1920 Mosina. Liczba osób biorących udział: 110, 

− 16.03.2019 – VII Amatorski Turniej Tenisa Stołowego. Liczba osób biorących udział: 30, 

− 24.03.2019 – SPA dla Kobiet – organizator: Loft Fitness. Liczba osób biorących udział: 

100, 

− 09.11.2019 – Turniej karate WKF Lotto Dynamic Cup. Liczba osób biorących udział: 

450, 

− 08.12.2019 – Eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14. Liczba osób 

biorących udział: 110 

b) Hala OSiR ul. Krasickiego 16: 

− 07.03.2019 – Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Liczba osób biorących udział: 200, 

− 09.03.2019 – Turniej piłkarski dla rocznika 2020-2013. Liczba osób biorących udział: 

110,  

− 24.03.2019 – Turniej Karate Shotokan. Liczba osób biorących udział: 400, 

− 19.05.2019 – Mistrzostwa Polski INVICTUS BJJ. Liczba osób biorących udział: 100, 

− 25.05.2019 – Mistrzostwa Polski INVICTUS BJJ KIDS GI i NOGI. Liczba osób 

biorących udział: 100, 

− 13.09.2019 – Powiatowy Przegląd twórczości artystycznej Osób Niepełnosprawnych. 

Liczba osób biorących udział: 150, 

− 25.10.2019 – Koncert Anny Mari Jopek – organizator MOK. Liczba osób biorących 

udział: 500, 

− 23.11.2019 – 4 Kolejka II Ligi Futsalu. Liczba osób biorących udział: 250, 

− 24.11.2019 – Turniej Piłki Nożnej RAFIK. Liczba osób biorących udział: 100, 

− 30.11.2019 – Turniej Eliminacyjny Pucharu Polski. Liczba osób biorących udział: 110, 

− 01.12.2019 – Kabaret Nowaki – organizator MOK. Liczba osób biorących udział: 700, 

− 08.12.2019 - Turniej Piłki Nożnej RAFIK. Liczba osób biorących udział: 100, 

− 11.12.2019 – Półfinał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim – Futsal. Liczba osób 

biorących udział: 280, 

− 15.12.2019 – Mecz o Mistrzostwo II Ligi Futsalu. Liczba osób biorących udział: 230 

c) Stadion OSiR, ul. Konopnickiej 31: 

30.06-02.07.2019 - Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Urzędów Wojewódzkich – 

organizator Urząd Wojewódzki. Liczba osób biorących udział: 150 

d) Dodatkowo OSiR w Mosinie był współorganizatorem/partnerem: 

− Olimpiady Sportowej kl. I-III Szkół Podstawowych w szkole Podstawowej  

w Daszewicach. Liczba osób biorących udział: 200, 

− 9.05.2019 – Eliminacje Wielkopolski III Ogólnopolskiego Turnieju Małych 

Miejscowości PROCAM CUP 2019 – nasz region reprezentował UKS ORLIK Mosina. 

Liczba osób biorących udział: 120 
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e) Współpraca z klubami sportowymi w celu realizacji rozgrywek i zawodów 

organizowanych przez Polskie Związki Sportowe: 

− Współpraca z KS 1920 Mosina, UKS Orlik Mosina. Rozgrywki odbywają się na poziomie 

wojewódzkim i ogólnopolski. Kluby realizują zadania na terenie Stadionu OSiR  

w Mosinie, kompleksie ORLIK 2020 oraz halach sportowych. Liczba zrealizowanych 

zawodów sportowych/meczy: 200, wzięło w nich udział ok 200 osób.  

f) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi: 

− data imprezy: 13.01.2019 r. Nazwa imprezy: 5 Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku 

Narodowym w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizator: 

Stowarzyszenie „Mosiński Sport”. Partner: OSiR w Mosinie, Gmina Mosina. Wskaźnik 

uczestnictwa: 373 zawodników, 113 zawodników pochodziło z terenu Gminy Mosina. 

Kibice: ok. 100 osób, Opis: W biegu wzięło udział 373 zawodników. Miasteczko 

biegowe: kąpielisko Glinianki. Trasa biegła ścieżkami Wielkopolskiego Parku 

Narodowego, wynosiła: 10 km. W czasie trwania biegu odbyła się zbiórka publiczna. 

Biegacze przekazywali dobrowolny datek na WOŚP. Do sztabu została przekazana kwota 

w wysokości: 11 116,43 zł. Bieg zaliczał się do klasyfikacji IV Biegowego „Mosińskiego 

Grand Prix”. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Mosina – dotacja na 

realizację imprezy została udzielona stowarzyszeniu „Mosiński Sport” w ramach 

realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu. 

− Data imprezy: 31.03.2019 r. Nazwa imprezy: XVI Turniej Formacji Tanecznych Mosina 

2019. Organizator: UKS „Mosińska Jedynka”. Partner: OSiR w Mosinie, Gmina Mosina, 

Szkoła podstawowa nr 1 w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, Szkoła 

podstawowa w Krośnie. Wskaźnik uczestnictwa: W Mosinie zatańczyły 94 zespoły - 

ponad 1200 uczestników. Tego dnia na hali pojawiło się ponad 3000 osób. Opis: 

Nadrzędnym celem zadania było upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i 

młodzieży powiatu poznańskiego po przez popularyzację tańca jako formy aktywnego 

spędzania wolnego czasu. Wszechstronny rozwój psychomotoryczny. Kształtowanie 

postaw i zasad społecznych po przez: włączenie uczestników w organizację imprezy 

zaangażowanie do organizacji zawodów rodziców, instruktorów i opiekunów 

propagowanie zasad „zdrowej rywalizacji” podczas konkurencji niewymiernych. Jury: 

Abby Aouragh, Paulina Trzewikowska-Knieć, Małgorzata Makowska oraz Milena 

Chwiłka mieli trudne zadanie. Poziom zawodników był niezwykle wyrównany. 

Mosińskie zespoły również znalazły się na podium! Ogromny sukces zespołu Aktiv z 

Mosiny, który w najmłodszej kategorii zdobył wyróżnienie, a w kat. powyżej 15 lat zajął 

drugie miejsce. Do Mosiny zjechały się zespoły z całej Wielkopolski i nie tylko. 

Gościliśmy zespoły z następujących miast: Poznań, Września, Swarzędz, Śrem, Luboń, 

Trzciel, Gostyń, Komorniki, Kościan, Szczytniki, Opalenica, Rakoniewice, Rogoźno, 

Środa Wielkopolska, Chojnów, Święciechowa. Imprezę poprowadził Witold Ostynowicz 

–,,Vito Ws”. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Mosina – dotacja na 
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realizację imprezy została udzielona UKS „Mosińska Jedynka” w ramach realizacji zadań 

z zakresu rozwoju sportu. 

− Data imprezy: 14.04.2019 r. Nazwa imprezy: XI Rajd Rowerowy „Rowerem po Gminie 

Mosina”. Organizator: T.W.A. „Elita”. Partner: OSiR w Mosinie, Gmina Mosina, 

Wskaźnik uczestnictwa: W rajdzie wzięło udział ok. 25 osób. Uczestnicy pochodzili  

z terenu gminy Mosina. Opis: Trasa prowadziła lasami: Drużyna - czerwony szlak – szlak 

niebieski – Sowinki – szosa Mosina-Krajkowo – tereny nadwarciańskie – Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Mosinie. Impreza odbyła się w deszczowej pogodzie co było 

przyczyną niskiej frekwencji w tym dniu. W ubiegłych latach liczba osób biorących  

w rajdzie mieściła się w granicach 150-200 osób. Zadanie współfinansowane ze środków 

Gminy Mosina – dotacja na realizację imprezy została udzielona Hufcowi ZHP Mosina – 

T.W.A. „Elita” w ramach realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu. 

− Data imprezy: 19.05.2019 r. Nazwa imprezy: 5 Bieg „Elegant na 5”. Organizator: 

Stowarzyszenie „Mosiński Sport”. Partner: OSiR w Mosinie, Gmina Mosina. Wskaźnik 

uczestnictwa: W biegu głównym na dystansie 5 km wzięło udział 475 osób z czego 196 

osób z terenu Gminy Mosina. Limit uczestników biegów dziecięcych oraz 

młodzieżowych: 850 osób został osiągnięty, jednak ze względu na pogodę (ulewne 

deszcze) w biegu wzięło udział ok. 680 osób. 90% dzieci uczestniczących w biegu 

pochodziło z terenu Gminy Mosina. Opis: Bieg już po raz szósty był organizowany  

w ramach Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej i cieszył się dużą popularnością zarówno 

wśród dorosłych jak również dzieci i młodzieży. Impreza organizowana jest jako impreza 

masowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych. Bieg odbył się ulicami miasta Mosina. Trasa biegu głównego posiada 

nawierzchnię utwardzoną oraz atest PZLA. Trasa oznakowana co 1 km. Start i meta: Plac 

20 Października w Mosinie. Dla dzieci i młodzież w zależności od kategorii wiekowej 

przewidziane były cztery trasy: mała dla przedszkoli – 200 m, średnia dla kl. I-III SP – 

300 m., średnia dla kl. IV-VI oraz kl. VII-VIII i gimnazjum – 800m. Dla młodzieży 

powyżej 16 roku życia istniała możliwość wzięcia udziału    w biegu głównym na 

dystansie 5 km. Dzieci oraz młodzież pochodziły z terenu gminy Mosina, Poznania oraz 

Puszczykowa. Bardzo często nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorzy szkół, 

dyrektorzy przedszkoli pomagają w zapisach na poszczególne biegi oraz w dotarciu 

informacji do poszczególnych uczniów: bezpośrednie rozmowy na lekcjach, aplikacja: 

librus.W tym roku po raz pierwszy w biegu głównym pojawiła się kategoria osób 

niepełnosprawnych: osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, osoby z innym 

stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo odbył się również bieg osób 

niepełnosprawnych z różnym stopniem na dystansie 200 m, w którym wzięło udział 11 

osób. Bieg zaliczał się do klasyfikacji IV Biegowego „Mosińskiego Grand Prix”. Zadanie 

współfinansowane ze środków Gminy Mosina – dotacja na realizację imprezy została 

udzielona stowarzyszeniu „Mosiński Sport” w ramach realizacji zadań z zakresu rozwoju 

sportu. W realizacji tego wydarzenia biorą udział lokalni oraz poznańscy sponsorzy, 
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którzy chcą podkreślić swoją obecność na rynku lokalnym, tworząc wizerunek firmy 

przyjaznej lokalnej społeczności.  

− Data imprezy: 21-22.09.2019 r. Nazwa imprezy: KRÓL PARKU. Organizator: 

Stowarzyszenie „Mosiński Sport”. Partner: OSiR w Mosinie, Gmina Mosina. Wskaźnik 

uczestnictwa: W zawodach wzięło udział 399 zawodników, z czego 157 pochodziło  

z terenu Gminy Mosina. Kibice: 120 osób. Ultramaraton – 60 km – zawody ukończyło 

106 zawodników. Zapisało się 120 zawodników. Półmaraton – 21 km -  zawody 

ukończyło 238 zawodników. Zapisało się 273 zawodników. Nordic Walking – 10 km - 

zawody ukończyło 55 zawodników. Zapisało się 62 zawodników. Opis: Król Parku po raz 

pierwszy odbył się jako impreza dwudniowa. Było to spowodowane decyzją dyrekcji 

WPN w związku z ograniczeniem liczby osób biorących udział w imprezie do 400. 

Zawodnicy poruszali się przepięknymi ścieżkami Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Król Parku” odbył się w dniach 21-22 września 2019 r. W pierwszym dniu na trasie 

zmagali się ultramratończycy na dystansie 60 km oraz Nordic Walking na dystansie 10 

km. W niedziele odbył się półmaraton na dystansie 21 km. Tegoroczna trasa została 

przygotowana w ścisłej współpracy z pracownikami Wielkopolskiego Parku 

Narodowego. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły z pewnością start oraz meta. 

Zaplanowano je bezpośrednio z kąpieliska Glinianki. To był także niezapomniany 

rodzinny piknik sportowy z widokiem na Glinianki i wieżę widokową. Organizatorzy 

przygotowali trasę trudną, ale niezwykle malowniczą. Bieg obejmuje swym zasięgiem 

wszystkie miejscowości leżące na terenie Gminy Mosina. Bieg promuje Gminę Mosina 

na arenie ogólnopolskiej i już wpisał się na stałe w kalendarze biegowe. Każdy  

z uczestników biegu dostaje pamiątkowy medal, numer startowy, napoje, posiłek, opiekę 

medyczną, koce termiczne oraz ewentualne pamiątkowe koszulki lub inne gadżety.                               

W poszczególnych klasyfikacja wiekowych oraz klasyfikacji generalnej kobiet  

i mężczyzn przewidziane są nagrody oraz puchary dla zwycięzców. W tym roku po raz 

pierwszy wprowadzono klasyfikację drużynową. Zadanie współfinansowane ze środków 

Gminy Mosina – dotacja na realizację imprezy została udzielona stowarzyszeniu 

„Mosiński Sport” w ramach realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu. 

− Data imprezy: czerwiec – październik 2019 r. Nazwa imprezy: Grand Prix Nordic 

Walking po Wielkopolskim Parku Narodowym. Organizator: Stowarzyszenie „Mosiński 

Sport”. Partner: OSiR w Mosinie, Gmina Mosina. Wskaźnik uczestnictwa: Nordic 

Walking Mosina– 10 km - zawody ukończyło 55 zawodników. Zapisało się 62 

zawodników. Grand Prix Nordic Walking po Wielkopolskim Parku Narodowym   - 

rywalizacje ukończyło 81 zawodników. Opis: Grand Prix Nordic Walking po 

Wielkopolskim Parku Narodowym było trzecia edycją tego wydarzenia. Cztery gminy: 

Komorniki, Mosina, Puszczykowo oraz Stęszew podjęły się organizacji projektu w celu 

aktywizacji tej grupy sportowej. Każda z gmin miała do przygotowania jeden etap 

zawodów na terenie swojej gminy. Mosiński etap odbył się w ramach imprezy sportowej 

Król Parku. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Mosina.  



167 

− Data imprezy: 05.10.2019 r.Nazwa imprezy: MTB Wiórek – Otwarte Mistrzostwa Gminy 

Mosina w kolarstwie przełajowym. Organizator: Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne – 

w Wiórku. Partner: OSiR w Mosinie, Gmina Mosina. Wskaźnik uczestnictwa:  

W zawodach wzięło udział: Ok. 100 dzieci z terenu gminy Mosina oraz ok 30 dzieci  

z terenów przyległych. Zawody odbyły się na dystansach 200 m, 1,4 km oraz 2,8 km  

z podziałem na chłopców i dziewczynki. W zawodach na 7 km – dystans dla dzieci  

i młodzieży – wzięło udział 25 zawodników. Zapisanych było 27 zawodników.  

W zawodach na 21 km – dystans dla roczników 16+ - wzięło udział 186 zawodników. 

Zapisanych było 202 zawodników. W zawodach na 42 km – dystans dla zawodników 18+ 

- wzięło udział 68 zawodników. Zapisanych było 84 zawodników. Kibice: 60 osób. Opis: 

Rowerowa impreza sportowa realizowane przy współpracy z WIESTIN. Miejsce 

imprezy: Wiórek ul. Podleśna. Zawodnicy zostali podzieli na odpowiednie kategorie 

wiekowe. Trasa przebiegała w okolicy rzeki Warta, po lasach Nadleśnictwa Babki.  

W imprezę zaangażowana była w dużej mierze lokalna społeczność. Zawodnicy, którzy 

pojawili się na linii startu pochodzili gównie z terenu gminy Mosina, powiatu 

poznańskiego oraz województwa wielkopolskiego. Uczestnicy w pakiecie otrzymali 

pamiątkowy medal, ciepły posiłek, buffa, opiekę medyczną, pomiar czasu. Poszczególne 

kategorie wiekowe walczyły nie tylko o podium, ale również o złotą, srebrną i brązową 

szprychę – co wpisało się jako stały element zawodów. Zadanie współfinansowane ze 

środków Gminy Mosina – dotacja na realizację imprezy została udzielona stowarzyszeniu 

„WIESTIN” w ramach realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu. 

− Data imprezy: 13.10.2019 r. Nazwa imprezy: IV Bieg Pamięci. Organizator: 

Stowarzyszenie „Mosiński Sport”. Partner: OSiR w Mosinie, Gmina Mosina. Wskaźnik 

uczestnictwa: Chęć udziału w biegu zadeklarowało 195 biegaczy, z czego 87 osób było z 

terenu Gminy Mosina. Bieg ukończyło 165 biegaczy. Kibice: 70 osób. 97 zawodników 

ukończyło IV Biegowe Mosińskie Grand Prix 2019, z czego 55 zawodników pochodziło 

z terenu gminy Mosina. Opis: Bieg upamiętniający Mosińskie wydarzenia z dnia 

20.10.1939, o charakterze przełajowym. Trasa składa się z 1 okrążenia, oznakowana co 1 

km. Start i meta: Nadleśnictwo Konstantynowo w pobliżu biura zawodów. Bieg jest 

naturalną kontynuacja odbywającej się dotychczas Sztafety Pamięci. Biegi, które odbyły 

się w ramach IV Biegowego Mosińskiego Grand Prix obejmowały swym zasięgiem 

wszystkie miejscowości leżące na terenie Gminy Mosina. Każdy z tych biegów ma zasięg 

nie tylko wielkopolski, ale również ogólnopolski. Każdy z uczestników biegu otrzymał 

pamiątkowy medal, numer startowy, napoje, posiłek, opiekę medyczną, koce termiczne w 

przypadku biegów w okresie jesienno-zimowym oraz ewentualne pamiątkowe koszulki 

lub inne gadżety. W poszczególnych klasyfikacja wiekowych oraz klasyfikacji generalnej 

kobie i mężczyzn uczestnicy otrzymali nagrody oraz puchary dla zwycięzców. Zadanie 

współfinansowane ze środków Gminy Mosina – dotacja na realizację imprezy została 

udzielona stowarzyszeniu „Mosiński Sport” w ramach realizacji zadań z zakresu rozwoju 

sportu. 
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie realizuje swoje zadania statutowe na terenie następujących 

obiektów: 

- Hala sportowa w Mosinie przy ul. Szkolnej 1 

- Hala widowiskowo-sportowa w Mosinie przy ul. Krasickiego 16 

- Stadion sportowy w Mosinie ul. Konopnickiej 29 

- Przystań Żeglarska w Dymaczewie Nowym 

- Kompleks Orlik 2012 w Mosinie ul. Krasickiego 16 

- Kąpielisko Glinianki 

- Boisko trawiaste w Rogalinie 

- Boisko trawiaste w Rogalinku 

- Boisko trawiaste w Mieczewie 

- Boisko trawiaste w Nowinkach 

- Boisko trawiaste w Krajkowie 

- Boisko wielofunkcyjne w Dymaczewie Nowym 

- Boisko ze sztucznej trawy w Czapurach 

- Boisko trawiaste w Dymaczewie Nowym 

- Kąpielisko - Dymaczewo Nowe 

 

Wolontariat 

W roku 2019 grupa wolontariuszy działająca przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie wynosiła 

32 osoby (w tym 12 osób działających na stałe). Wolontariusze pomagali przy organizacji 

następujących imprez sportowych: Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym, Turniej 

Tańca w Mosinie, Bieg „Elegant na 5”, Król Parku, MTB Wiórek, Bieg Pamięci. Ich zadaniem 

było przygotowanie pakietów dla zawodników, przygotowanie miasteczka 

biegowego/rowerowego, pomoc w obsłudze biura zawodów, np. wydawanie koszulek, wręczanie 

wody/medali/koców termicznych na mecie zawodów, pomoc w posprzątaniu po wydarzeniu.  

Łączna liczba beneficjentów wszystkich projektów sportowych na terenie gminy Mosina: 16 986 

osób, nie wliczając w to uczestników strefy fitness: 993 osoby.  

 

4) TURYSTYKA I REKREACJA 

Gmina Mosina to naturalnie piękne miejsce, a świadczą o tym rozległe tereny Rogalińskiego Parku 

Krajobrazowego, Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszary Natura 2000. Takie położenie 

pozwala na organizację różnych form rekreacji na świeżym powietrzu oraz promocję zdrowego 

stylu życia.  Na uwagę turystów szczególnie zasługuje Zespół Pałacowo-Parkowy w Rogalinie – 

Rezydencja Rodu Raczyńskich. To jedno z najcenniejszych późnobarokowych założeń 

rezydencjonalnych w Polsce ze świetnymi zbiorami malarstwa. To właśnie tutaj, od kilkunastu już 

lat Gmina Mosina we współpracy z Muzeum Pałacem w Rogalinie sezonowo uruchamia Punkt 

Informacji Turystycznej, z którego chętnie korzystają turyści z kraju i zza granicy. W 2019 roku 
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punkt odwiedziło 17 017 turystów, w tym wielu gości z zagranicy, w tym z Azji, Ameryki 

Południowej i Północnej oraz Europy. 

Z myślą o aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu przez cały rok z inicjatywy gmin: 

Mosina, Puszczykowo, Komorniki i Stęszew, przy współpracy z WPN, powstał w roku 2014 

projekt pn.”Aktywna Trójka” – trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym, 

który każdego roku stanowi doskonałą bazę dla imprez rekreacyjno-sportowych  organizowanych 

zarówno przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, jak i wiele innych organizacji spoza terenu 

Gminy. Ta unikatowa w Wielkopolsce sieć ponad 55 km oznakowanych tras przeznaczona do 

uprawiania nordic walking, biegania, a w zimie dla narciarstwa biegowego, posiada  różną długość 

i stopień trudności, a poprowadzona jest po najciekawszych kulturowo i krajobrazowo miejscach 

Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dodatkowym jej atutem jest lokalizacja, dostępność 

parkingów i miejsc wypoczynku na trasach oraz bliskość miasta Poznania, co sprawia, że 

Wielkopolski Park może być atrakcyjnym miejscem zarówno na weekendowe wycieczki, jak i 

codzienne treningi. Na całym terenie objętym projektem znajdują się cztery pętle. Jedną z nich jest 

Pętla Mosińska o długości 7,4 km, która ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu 

umożliwia liczne zjazdy i podbiegi. Rozpoczyna się na parkingu Stacji Turystycznej Osowa Góra. 

Jej atrakcją poza bliską odległością od centrum miasta i łatwym dojazdem jest przede wszystkim 

Studnia Napoleona, którą można zobaczyć zaraz na początku trasy. 

W Wielkopolskim Parku Narodowym (WPN), głównie na trasach Aktywnej Trójki rokrocznie 

odbywają się imprezy biegowe tj. Bieg Zimowy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

czy wydarzenie pn. Król Parku, obejmujące w 2019 roku dwudniowe zmagania biegaczy  (ponad 

360 zawodników) na trasach po WPN na dystansach 10, 21 i 60 km oraz zawody nordic walking, 

będące  trzecimi zawodami w ramach Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego Nordic 

Walking. Trasy trzech aktywności cieszą się popularnością nie tylko wśród mieszkańców i 

organizatorów z Gminy Mosina, ale innych organizacji i stowarzyszeń, które popularyzują 

aktywne spędzanie czasu wolnego. Na terenie Parku odbywają się także rajdy rowerowe, piesze, 

nordic walking. Każda impreza przyciąga wielu zawodników oraz turystów. 

Dużą popularnością cieszą się tzw. Mosińskie Glinianki - teren zagospodarowany pod kątem 

turystycznym z wybudowaną wieżą widokową i małą infrastrukturą turystyczną oraz kąpieliskiem 

przez cały rok przyciąga wielu turystów indywidualnych i grupy wycieczkowe z całego kraju i zza 

granicy. Cieszy fakt, iż w 2019 roku udało się zrealizować II etap zagospodarowania Glinianek i 

w ramach projektu pod nazwą „Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na 

gatunki i siedliska na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach 

Natura 2000 poprzez budowę małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej”, na Gliniankach 

została wybudowana ścieżka pieszo – rowerowa z małą infrastrukturą edukacyjną i miejscami do 

odpoczynku dla turystów. W  ramach w/w projektu została także poddana rewitalizacji 1,5 

kilometrowa ścieżka pieszo – rowerowa „Osowa Góra – Jezioro Budzyńskie”, wybudowano wiatę 

na stacji Turystycznej Osowa Góra, postawiono tablice edukacyjne oraz taras widokowy w rejonie 

„Szwedzkich Gór”.  
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Działania te nie tylko popularyzują formy przyrodniczo-krajobrazowe, które Gmina Mosina 

posiada, ale też pełnią ważny aspekt edukacyjny, przybliżając informacje na temat bogactwa i 

różnorodności przyrodniczej regionu, jak również zasad prawidłowego korzystania z tych zasobów 

środowiskowych. 

Na terenie Gminy Mosina, funkcjonują dwa Punkty Informacji Turystycznej, jeden  w Gminnym 

Centrum Informacji w Mosinie, który dostępny jest przez cały rok, drugi- sezonowy w Muzeum 

Pałacu w Rogalinie, który otwarty jest od 1 czerwca do 1 września (piątki, soboty i niedziele  

w godzinach pracy Muzeum). Dostępne w nich materiały umożliwiają zainteresowanym  poznać  

najstarsze zabytki naszej gminy, najciekawsze miejsca do odwiedzenia oraz informacje o usługach 

noclegowych, czy punktach gastronomicznych.  Dla turystów zagranicznych posiadamy ulotki  

i foldery opracowane w językach: angielski, niemiecki, ukraiński, hiszpański. Oprócz ulotek, 

folderów, map, pocztówek najbardziej ceniony jest Informator Turystyczny, w którym zawarte są 

informacje o zabytkach, ciekawych miejscach do odwiedzenia ale również znajduje się w nim 

informacja o bazie usług hotelarsko-restauracyjno- gastronomicznych. 

 

W Punkcie Informacji Turystycznej w Mosinie (GCI), dodatkowo znajduje się sklep z pamiątkami 

– Sklepik Eleganta, w którym znajdują się oryginalne produkty, specjalnie zaprojektowane, 

nawiązujące do postaci Eleganta z Mosiny.  Niespotykane souveniry takie jak znaczki pocztowe - 

okolicznościowe, pocztówki, monety okolicznościowe, koszulki, magnesy i wiele innych 

produktów przyciągają nie tylko filatelistów czy numizmatyków, ale wymagających 

kolekcjonerów pamiątek.  W 2019 roku z usług Punktu IT w GCI w Mosinie i Sklepiku Eleganta 

łącznie skorzystało ok. 300 osób. 

 

Na terenie Muzeum Pałacu w Rogalinie w okresie od 1 czerwca do 1 września, od piątku do 

niedzieli dodatkowo czynny jest drugi Punkt Informacji Turystycznej. W 2019 roku punkt 

odwiedziło 17 017 turystów, w tym wielu gości z zagranicy, w tym z Azji, Ameryki Południowej 

i Północnej oraz Europy. Oprócz informacji o atrakcjach turystycznych z terenu Gminy Mosina  

i Powiatu Poznańskiego gości mogli dowiedzieć się o punktach noclegowych czy usługach 

gastronomicznych. 

 

Turyści obsługiwani w punktach często byli pozytywnie zaskakiwani ilością atrakcji w Gminie 

Mosina oraz okolicach, dzielili się również spostrzeżeniami dotyczących warunków dojazdu, 

oznakowania czy działalności muzeów, galerii i innych ciekawych obiektów godnych 

odwiedzenia. Punkty Informacji Turystycznej przyczyniły się do promocji turystyki oraz rekreacji 

w gminie i stały się dobrą wizytówką Miasta i Gminy dla turystów nie tylko z Polski, ale i zza 

granicy. 

5) OCHRONA ZDROWIA 

Wydatki na ochronę zdrowia 
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Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 602 008,25 zł, wykonanie 429 650,82 zł tj. 71,37 %  - 

przeciwdziałanie alkoholizmowi i  narkomanii – realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 

Zwalczanie narkomanii plan 10 000,00 zł wykonanie 2 851,60 zł tj. 28,52%  z tego:  

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 500,00 zł wykonanie 2 500,00 zł tj. 100% - projekt Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

- ubezpieczenie społeczne od umów – plan 500,00 zł wykonanie 351,60 zł tj. 70,32% 

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 500,00 zł wykonanie 0 zł  – zakup materiałów 

informacyjnych,  

- zakup pozostałych usług – plan 3 500,00 zł wykonanie 0. 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 592 008,25 zł wykonanie 426 799,22 zł  tj. 72,09 % z tego:  

- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 5 000,00 zł wykonanie 2 538,22 zł tj. 50,76 %, 

- umowy zlecenia – plan 233 700,00 zł wykonanie 187 434,31 zł tj. 80,20 %,  - umowy zlecenie 

dotyczą wynagrodzeń dla dziesięciu pracowników świetlic opiekuńczo wychowawczych 83 

803,31 zł , siedmiu osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA    59 891,00 zł , biegły 

psychiatra i psycholog 1 560,00 zł, opłat za prowadzenie punktów konsultacyjny i grup wsparcia 

dla osób uzależnionych 25 860,00 zł; zajęć psychologicznych w świetlicach 16 320,00 zł. 

- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan  77 500,00 zł, 

wykonanie 69 933,78 zł 90,24 % w tym: zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów 

spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych 52 196,30 zł, zakup artykułów biurowych 

oraz  publikacji na potrzeby GKRPA 17 737,48 zł ,  

- pozostałe usługi – plan 220 008,25 zł wykonanie 126 508,35 zł tj. 57,50 % w tym: wycieczki 

organizowane w ramach funkcjonowania świetlic 86 326,55 zł, opłaty za przesyłki pocztowe   

1 801,80 zł, wynajem sali i  organizacja szkoleń 4 500,00, spektakle i warsztaty z zakresu 

uzależnień organizowanie w szkołach 33 880,00 zł ; 

- czynsz – plan 50 000,00 zł wykonanie 39 677,70 zł tj. 79,36 % – opłaty czynszowe za wynajem 

pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia 26 863,20 zł oraz 

opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych 12 630,00 zł, pozostałe 184,50 zł. 

- różne opłaty i składki – plan 5 800,00 zł wykonanie 706,86 zł tj. 12,19 % - opłaty sądowe za 

wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych do GKRPA 400,00 

zł. oraz opłata za ubezpieczenie  świetlic opiekuńczo – wychowawczych 306,86 zł. 
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6) BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mosinie za 2019 r.: 

a) W 2019 roku  strażnicy miejscy podczas pełnienia służb patrolowych na terenie gminy 

Mosina ujawnili liczne przypadki popełniania wykroczeń. W związku z tym stosowali 

środki prawem przewidziane -  pouczono 283 osoby, a 204 sprawców wykroczeń ukarano 

mandatami karnymi na łączną kwotę 22 550,00 zł.  

b) Najliczniejszą grupę ujawnianych wykroczeń stanowiły wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia (katalog wykroczeń z artykułów od 70 do 83 Kodeksu 

Wykroczeń, w tym wykroczenia za niedopilnowanie psów).  Za powyższe czyny ukarano 

mandatami 65 osób na kwotę 4 350,00 zł oraz pouczono 35 osób. Strażnicy odłowili 

również 106 psów, z których 21 przewieziono do Schroniska dla zwierząt w Skałowie. 

Jednego właściciela czworonoga ukarano mandatem karnym w wysokości 150 zł za 

niestosowanie się do przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (brak szczepień). 

c) W porównaniu do 2018 roku zanotowano spadek ujawnianych wykroczeń związanych ze 

spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, które objęto wzmożonym nadzorem np.: 

Promenada, Targowisko, Zielony Rynek, tereny nad Kanałem Mosińskim, Glinianki, w 

sezonie letnim plaża przy hotelu „Szablewski” i przy MKŻ w Dymaczewie, rejony sklepów 

spożywczo – monopolowych np. w Rogalinku, Czapurach oraz wiele innych miejsc 

wskazywanych przez mieszkańców. Za powyższe wykroczenia ukarano 49 osób na łączną 

kwotę 4 750,00 zł oraz wobec 49 osób zastosowano inne środki oddziaływania 

wychowawczego. 

d) Jednym z dominujących działań w 2019 r. stały się kontrole z zakresu przestrzegania  

zakazów wynikających z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i uchwały 

nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.  w 

sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń  lub 

zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Przeprowadzone zostały 268 kontrole palenisk, z których sporządzono protokoły oraz 

pobrano 5 próbek z palenisk do analizy laboratoryjnej.  Za nieprzestrzeganie przepisów  

ustawy o odpadach ukarano 32 osoby na łączną kwotę 6 400,00 zł. W trakcie kontroli 

zwracano także uwagę na występujący problem nadmiernego zadymiania i informowano 

mieszkańców o możliwości zmiany techniki spalania na spalanie metodą „od góry” biorąc 

pod uwagę zalecenia producenta kotła, konieczność utrzymywania przewodów 

kominowych we właściwym stanie, sprawdzano również asortyment stosowanego paliwa. 

W zakresie podejmowanych działań mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery pomocne okazały się banery „Mosina bez smogu” rozwieszane na 

terenie miasta i sołectw, które mobilizowały mieszkańców do zgłaszania przypadków 

uzasadnionego podejrzenia spalania odpadów.  
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e) Jeżeli chodzi o wykroczenia w komunikacji to pouczono 138 kierujących pojazdami,  

a 9 osób ukarano na kwotę 950,00 zł oraz sporządzono 1 wniosek do sądu o ukaranie 

sprawcy wykroczenia. Były to przypadki parkowania w sposób ograniczający widoczność 

np. na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, także parkowanie na „powierzchniach 

wyłączonych” z ruchu. Wydano również 1 dyspozycję usunięcia pojazdu w trybie art. 50a 

Prawa o ruchu drogowym (wrak pojazdu). 

f) Funkcjonariusze reagowali także na przypadki niszczenia zieleni i zaśmiecania miejsc 

dostępnych dla publiczności – za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 

(art. 144 i 145 KW) pouczono 20 osób a 18 ukarano mandatami na kwotę 1 900,00 zł. 

g) Ponadto za nieobyczajne wybryki (art. 140 KW) pouczono 14 osób a 4 ukarano na kwotę 

400,00 zł. 

h) Za zakłócanie spokoju publicznego pouczono 10 osób a 1 ukarano mandatem karnym na 

kwotę 300,00 zł.  

i) Za niestosowanie się do przepisów wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe  

ukarano łącznie 25 osób na kwotę 3 350,00 zł oraz pouczono 16 osób.  

j) Ponadto w 2019 r. przyjęto 1383 interwencji telefonicznych od mieszkańców: 

- 397 zgłoszeń dot. zwierząt  (dziki, psy, koty, ptactwo); 

- 417 zgłoszeń dot. ochrony środowiska i gospodarki odpadami; 

- 236 zgłoszeń dot. naruszania ładu i porządku publicznego oraz spokoju; 

- 172 zgłoszenia dot. naruszeń przepisów z zakresu ruchu drogowego; 

- 27 zgłoszeń dot. zagrożenia życia, zdrowia i mienia; 

- 63 zgłoszenia dot. awarii technicznych i uszkodzeń infrastruktury drogowej; 

- 11 zgłoszeń dot. zagrożeń pożarowych 

- 60 zgłoszeń innych nie zaliczonych do żadnej z w/w kategorii. 

k) 30 osób zostało doprowadzonych do izby wytrzeźwień w Poznaniu lub miejsca 

zamieszkania na terenie gminy.  

l) Ujawniono 4 przypadki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw będących  

w gestii Policji. Ponadto ujęto i doprowadzono do  jednostki Policji 10 sprawców innych 

czynów karalnych.  

m) Strażnicy miejscy zabezpieczyli 22 miejsca różnego rodzaju zdarzeń np. wypadków 

komunikacyjnych, pożarów i innych miejscowych zagrożeń, podczas których wspomagano 

działania innych służb.  

n) Wykonano 173 wspólnych patroli z policjantami z Komisariatu Policji w  Mosinie, podczas 

których podejmowano m.in. interwencje domowe, zabezpieczano miejsca kolizji  

i wypadków. Przeprowadzono także wspólnie akcje prewencyjne np.: akcja „Obcy”, 

zabezpieczenie imprez z okazji Dnia Dziecka, „Bezpieczna droga do szkoły”, kontrole 

miejsc bytowania osób bezdomnych – w tym zakresie współpracowano także z OPS  

w Mosinie. 

o) W trakcie codziennych służb sprawdzano także rejony placówek oświatowych, boiska  

i place zabaw oraz trasy dojścia dzieci i młodzieży do szkół. Strażnicy szczególną uwagę 
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zwracali m.in. na przejście dla pieszych na ul. Mocka a Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz 

na przejście dla pieszych przez Szosę Poznańską w rejonie „Dino”, kontrolowali 

parkowanie pojazdów przed SP 2 w zatoce służącej do zawracania autobusów, 

dyscyplinowali także kierowców parkujących na miejscach postojowych przed SP 2  

z ograniczeniem do 15 minut wyznaczonych dla osób dowożących dzieci – tak aby nie 

parkowano na w/w zatoce. Sprawdzano także boiska przy SP 1 i SP 2, gdzie dochodziło 

popołudniami i w weekendy do grupowania się osób spożywających alkohol  

i zaśmiecających okoliczny teren. Kontrolowano także pozostałe szkoły na terenie całej 

gminy, gdzie m.in. do Straży Miejskiej zgłaszano interwencje o nieprawidłowym 

parkowaniu przed szkołami np. w Rogalinku i Daszewicach. Ponadto w okresie 

wakacyjnym uruchomione zostały dodatkowe patrole w niedziele, które miały za zadanie 

m.in. kontrolowanie miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży np. kąpieliska, obozy 

wypoczynkowe MKŻ Dymaczewo i ZHP Rogalinek. Miejsca te odwiedzano także 

informując o możliwych anomaliach pogodowych w związku z otrzymywanymi 

komunikatami ostrzegawczymi z IMGW poprzez zarządzanie kryzysowe. 

p) Strażnicy zabezpieczali także imprezy masowe takie jak np. Dni Mosiny, sportowe np. 

biegi organizowane na terenie gminy,  kulturalne np. koncerty na nowej hali przy ul. 

Krasickiego i koncerty organizowane w MOK, uroczystości o charakterze religijnym np. 

procesja na „Boże Ciało” i organizację ruchu na „Wszystkich Świętych”.  

W zabezpieczeniach imprez współpracowano m.in. z MOK, OSiR, Ochotniczymi Strażami 

Pożarnymi z terenu gminy Mosina, Automobilklubem Delegatura Mosina oraz z Policją. 

Współpraca w tym zakresie przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców  

i gości odwiedzających gminę Mosina. 

q) W roku 2019 ponadto dokonano 247 kontroli na protokół w zakresie poprawności składania 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

mieszkańców. W tym zakresie współpracowano z Referatem Finansowo – Budżetowym 

UM w Mosinie. 

r) Podczas całorocznej służby miał też miejsce 1 przypadek naruszenia nietykalności 

funkcjonariusza publicznego jakim jest strażnik miejski. Powyższe zdarzenie znalazło swój 

finał w Sądzie Rejonowym w Śremie, w którym to zapadł wyrok skazujący. 

s) Straż Miejska w Mosinie współpracowała także z Sądem Rejonowym w Śremie w zakresie 

sprawowania bezpośredniego nadzoru nad osobami skazanymi na karę ograniczenia 

wolności i kierowanymi przez sąd do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz 

gminy. Dzięki temu na bieżąco utrzymywano porządek w wielu miejscach na terenie 

gminy.  

t) Ponadto Straż Miejska w Mosinie współpracowała z wieloma innymi służbami  

i instytucjami w zakresie utrzymania czystości i porządku. Pełniono wspólne służby ze 

Strażą Parku (WPN), współpracowano ze Strażą Leśną z Nadleśnictwa Babki  

i Nadleśnictwa Konstantynowo w zakresie podrzucania odpadów do lasu, wjazdu 

pojazdami mechanicznymi, podejrzenia nielegalnej wycinki drzew. Nawiązano także 
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kontakt ze Strażą LOP działająca przy Majątku Rogalin w zakresie likwidacji „dzikich 

wysypisk”. 

 

Ochotnicze straże pożarne działające na terenie gminy Mosina 

NAZWA JEDNOSTKI 
LICZBA 

CZŁONKÓW 

LICZBA 

CZŁONKÓW 

DO WYJAZDU 

LICZBA 

ZDARZEŃ W 

2019 ROKU 

ZDOLNOŚĆ 

JEDNOSTKI 

DO WYJAZDU 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Mosinie 
50 27 156 PEŁNA 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Pecnie 
50 23 84 PEŁNA 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Nowinkach 
33 18 24 PEŁNA 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Radzewicach 
46 16 28 PEŁNA 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Żabinku 
28 12 7 PEŁNA 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Krajkowie 
18 8 7 PEŁNA 

 

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Mosina mają 

zapewnione miejsca do przechowywania sprzętu ratowniczego, odzieży oraz garaże na 

samochody. Siedziby Jednostek znajdują się w wydzielonych budynkach lub są częścią świetlic 

wiejskich lub innych tak jak np. budynku wielofunkcyjnego w Pecnie. W kolejności, w miarę 

posiadanych środków budżetowych wykonywane są prace remontowe.  

Młodzieżowe Drużyny Przeciwpożarowe w 2019 r. aktywnie działały w dwóch jednostkach tj.  

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnie i w Radzewicach.  

W 2019 r. zakupiony został dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajkowie przy współudziale 

środków z budżetu Gminy Mosina, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z autopompą  

i zbiornikiem wody 1 000 litrów. Dzięki temu zakupowi Jednostka odzyskała pełną zdolność do 

uczestniczenia  w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

Pozostałe dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Mosina 

wykorzystano na zakup sprzętu i wyposażenia, niezbędnego podczas prowadzenia działań 

ratowniczych jak i służących utrzymaniu gotowości bojowej. Były to m.in. przecinarki i piły 

spalinowe, aparaty powietrzne,  narzędzia ratownicze i węże. 

Dotacja pokrywała tylko część kosztów zakupionego sprzętu, reszta jest finansowana ze środków 

zewnętrznych otrzymanych przez poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie 

gminy Mosina. 
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W 2020 r. zaplanowano realizację zakupu ubrań specjalnych dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Innymi pilnymi potrzebami 

sprzętowymi są: aparaty powietrzne, zestaw elektronarzędzi, węże ssawne. 

Z budżetu Gminy Mosina są finansowane wszystkie wydatki zawiązane z bieżącym zapewnieniem 

gotowości bojowej każdej z w/w Jednostek. 

 

7) GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Cel analizy: 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina na 

nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych została sporządzona w celu przedstawienia 

zasad funkcjonowania oraz stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Mosina w roku 2019. 

Bazą do sporządzenia analizy są sprawozdania przekazywane przez podmioty odbierające odpady 

komunalne oraz informacje przekazywane przez: 

- podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 

- podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

- podmioty prowadzące instalację komunalną; 

- Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Nowelizacja przepisów wprowadziła zmiany w terminach składania ww. sprawozdań. Zgodnie     

z art. 12a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach przesunięty został termin przekazywania wyżej wskazanych sprawozdań, 

na drugą połowę 2020 roku.  

Brak wyżej wymienionych dokumentów uniemożliwia przeprowadzenie analizy gospodarki 

odpadami w pełnowymiarowym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. Ustawodawca, mając na uwadze zmiany terminów składania 

przedmiotowych sprawozdań nie wprowadził zmiany terminu przedłożenia analizy gospodarki 

odpadami. 

W kontekście powyższego celem dopełnienia przedmiotowego obowiązku przez Gminę, niniejsza 

analiza dotyczyć będzie zakresu gospodarki odpadami zawężonego do odpadów wytworzonych na 

terenie gminy Mosina przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie oraz odpadów zebranych z terenów publicznych 

gminy. Źródłem prezentowanych danych są sprawozdania ilościowe poszczególnych frakcji 

odpadów, stanowiące załączniki do faktur przekazywanych przez przedsiębiorcę świadczącego 

usługi z zakresu obioru i transportu odpadów komunalnych, a nie sprawozdania sporządzone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, iż uzupełnienie analizy gospodarki odpadami, 

zawierające wszystkie wymagania wynikające z art. 9 tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach zostanie sporządzona w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. 

Podstawa prawna sporządzenia analizy 

Niniejsza analiza została przygotowana w oparciu o wymagania i wytyczne wynikające z art. 3 ust. 

2 pkt 10 i art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284). 

Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami, dokumenty i inne dane będące 

materiałami odniesienia i materiałami źródłowymi opracowania 

Podczas sporządzania niniejszej analizy opierano się, w szczególności, na niżej wymienionych 

danych i dokumentach: 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284); 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. z 2020r., poz. 10); 

- Uchwała nr XXXI/810/2017 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 

2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym; 

- Uchwała nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w 

sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 

2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (Wielk.2017.4263); 

- Uchwała nr XXXV/868/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2017 

r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (Wielk.2017.6329); 

- Uchwała nr XXXIX/940/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 

r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (Wielk.2018.232); 

- Uchwała nr XLII/982/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 

maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (Wielk.2018.2039); 

- Uchwała Nr XLVII/1073/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w 

sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 

2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (Wielk.2018.5293); 
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- Uchwała Nr XLVIII/1088/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (Wielk.2018.6114); 

- Uchwała Nr II/14/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 

maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (Wielk.2019.502); 

- Uchwała nr XXXVIII/364/16 Rady miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2016 r. w 

sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

- Uchwała nr XXXVII/363/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2016 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

- Uchwała Nr XIX/135/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada  2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

- Uchwała Nr LXIX/791/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina 

oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- Uchwała Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- Uchwała nr LIX/669/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnym; 

-  Uchwała Nr LXXI/843/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina; 

- Uchwała Nr XIX/134/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Mosina; 

- „Analizy statystyczne. Ochrona środowiska 2018”, Główny Urząd Statystyczny ISSN 0867-

3217, Publikacja dostępna na: http://www.stat.gov.pl. 
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System gospodarowania odpadami – opis ogólny 

W roku 2019 na terenie gminy Mosina funkcjonował system gospodarowania odpadami 

komunalnymi oparty, w szczególności, na: 

- odbieraniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie 

działającą na podstawie umowy zawartej z Gminą Mosina,  

- zagospodarowaniu odpadów odebranych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w szczególności, w instalacjach Pre Zero Sp. z o. o., PHP Przemysław Olejnik 

lub w przypadku odpadów zielonych w instalacji TP-KOM Sp. z o. o.,  ZZO w Poznaniu, oraz 

Przedsiębiorstwo Bemars na podstawie umów zawartych między zarządzającymi tymi 

instalacjami, a Gminą Mosina, 

- odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów z terenów komunalnych (wynikające z umowy 

zawartej pomiędzy Gminą Mosina, a ZUK Sp. z o. o. w Mosinie) – dot. opróżniania koszy 

ulicznych, oraz obsługi takich obiektów jak: strażnice OSP-świetlice wiejskie, place zabaw, 

przystanki autobusowe, apteki oraz miejsc nieprzeznaczonych do składowania odpadów; 

- funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

- działalności podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej na terenach 

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

- funkcjonowaniu punktu skupu surowców wtórnych.   

Ze względu na brak danych dotyczących sposobu zagospodarowania odpadów, braku informacji o 

ilości odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, oraz braku informacji o odpadach od punktów 

skupu w niniejszej analizie poddaje się jedynie ilość wytworzonych i odebranych odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Liczba złożonych deklaracji 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w deklaracjach (deklaracji) o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Miejskim, ujętych zostało 30 771 

mieszkańców z czego: 

- 28 882 osób zadeklarowało segregację,  

- 1 889 osób oddawanie odpadów w sposób zmieszany. 

Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach 

i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym.  

Spośród 9 718 złożonych deklaracji: 

- 8 699 deklaracji (89,5%) zawierało zobowiązanie do segregacji odpadów;  

- 878 deklaracji (9%) dotyczyło sytuacji, w których odpady nie będą segregowane; 

- 141 deklaracji (1,5%) to tzw. „deklaracje zerowe”, widnieją jako pustostany wynikające ze 

śmierci lub wyprowadzki osób je zamieszkujących. Deklaracje te wcześniej dotyczyły 

zgłoszenia przekazywania odpadów w sposób nieselektywny. 

 



180 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zgodnie z Uchwałą nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 roku, od 1 

czerwca 2018 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiła iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

Powyższe stawki do dnia 31 grudnia 2019 r. wynosiły odpowiednio: 

- w przypadku odpadów zebranych w sposób selektywny - 13 zł, 

- dla odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny - 26 zł.  

 

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy 

Stosownie do zapisów art. 9tb ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, analizie powinna zostać poddana liczba właścicieli nieruchomości, którzy 

nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust.1 ww. ustawy, w imieniu których gmina powinna 

podjąć działania,  o których mowa w art. 6 ust. 6-12 tej ustawy.  

W analizowanym okresie wykonywano kontrole na nieruchomościach zgodnie 

z wymogami określonymi w/w przepisach oraz podejmowano czynności sprawdzające, 

weryfikujące oraz inne zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 

 

Rejestr Działalności Regulowanej 

Firmy, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mosina wg stanu na dzień 31 grudnia 

2019 r. zestawiono w poniższej tabeli. 

Nazwa NIP REGON Adres Data wpisu 

Zarabska Agnieszka 5992537182 211296282 
Ulim, Diamentowa 8 

66-446 Deszczno, 
13.03.2019 r. 

Skoczylas Krzysztof 7791007260 630535609 
ul. Gołężycka 132 

61-357 Poznań 
24.05.2019 r. 

FB SERWIS S.A. 5272676062 146097236 
ul. Siedmiogrodzka 9 

01-204 Warszawa 
18.01.2019 r. 

PreZero Service Zachód Sp. z o. 

o. 
9251118100 970560624 

Kiełcz, Szosa Bytomska 1 

67-100 Nowa Sól 
30.01.2019 r. 

ALBA Południe Polska Sp. z o. 

o. 
6260019376 271974835 

ul. Starocmentarna 2 

41-300 Dąbrowa Górnicza 
17.04.2019 r. 

ALBA Ekoplus Sp. z o. o. 6292313475 240131012 
ul. Starocmentarna 2 

41-300 Dąbrowa Górnicza 
17.04.2019 r. 

"Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych" Sp. z o. o. w 

Mosinie 

7773274111 366024391 
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 

Mosina 
03.01.2017 r. 

"Zakład Usług Komunalnych" 

Sp. z o.o. w Mosinie 
7773202086 301702806 

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 

Mosina 
05.01.2017 r. 
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REMONDIS Sanitech Poznań 

Sp. z o.o. 
7790002220 632076318 

ul. Górecka 104, 61-483 

Poznań 
26.10.2017 r. 

W.P.H.U. „Amos Glass 

Recycling” Marek Adamczyk 
7771024999 630423388 

ul. Poznańska 29, 61-160 

Czapury 
08.02.2018 r. 

Zakład Sprzątania Placów i Ulic 

Mielczarek Sobański Sp. j 
7810062189 630007129 

ul. Jasielska 7b, 62-476 

Poznań 
15.02.2018 r. 

SKIP GROUP ŻWAWIAK Sp. 

J 
7822576876 360229910 

ul. Syrenia 8A, 61-017 

Poznań 
28.11.2017 r. 

Technika Sanitarna Sp. z o.o. 7811847768 301363385 
ul. Jasielska 7b, 62-476 

Poznań 
15.02.2018 r. 

 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

Do dnia 5 września 2019 r. odpady pochodzące z terenu gminy Mosina należało kierować do 

dedykowanej gminie instalacji regionalnej. Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym” województwo 

wielkopolskie zostało podzielone na X Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). 

Gmina Mosina została przyporządkowana do IV Regionu.  

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) uchylając art. 9l ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, który m.in. stanowił, iż prowadzący regionalną instalację do 

przetwarzania odpadów komunalnych, w granicach posiadanych mocy przerobowych, jest 

obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych  

i odpadów zielonych ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami 

komunalnymi lub z gminą organizującą odbieranie odpadów komunalnych, wchodzącą w skład 

regionu gospodarki odpadami komunalnymi, zniosła podział na regiony gospodarki komunalnej     

i powiązany z tym zakaz przetwarzania wybranych odpadów poza granicami regionów. 

Pomimo zniesienia regionalizacji, zostały zachowane w mocy umowy zawarte z ww. instalacjami, 

które przetwarzały odpady pochodzące z terenu Gminy Mosina. 

Niemniej jednak do dnia 5 września 2019 roku, funkcjonował system regionalizacji i dla IV 

Regionu Gospodarki Odpadami wyznaczono Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK) oraz przewidziano instalacje do zastępczej obsługi tego regionu zgodnie  

z tabelą poniżej. 

Numer regionu 

gospodarki 

odpadami 

komunalnymi 

Regionalna instalacja przetwarzania 

odpadów komunalnych 

Instalacje przewidziane do zastępczej 

obsługi regionu gospodarki odpadami 

IV 
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 

zmieszanych odpadów komunalnych – MBP 

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 

zmieszanych odpadów komunalnych – MBP 
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1. Tonsmeier Selekt sp. z o.o. (aktualnie 

PreZero sp. z o.o.) Instalacja MBP Piotrowo 

Pierwsze 26/27 64-020 Czempiń. 

1. Instalacja termicznego przekształcania frakcji 

resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych 

w Poznaniu (ITPOK) ul. Do Spalarni 5; 61-016 

Poznań (R II). 

2. Zakład Utylizacji Odpadów Clean City sp. z 

o.o. instalacja MBP Mnichy 100, 64-421 

Kamionna gm. Międzychód (R III). 

Przetwarzanie selektywnie zebranych 

odpadów zielonych i innych bioodpadów - 

Kompostownia 

Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia 

1. Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-

Kom sp. z o.o. Kompostownia pryzmowa 

Rumianek 62-080 Tarnowo Podgórne; 

1. Kompostownia GWDA sp. z o.o. ul. Na 

Leszkowie 4, ul. Walki Młodych 64-920 Piła (R 

I); 

2. Kompostownia selektywnie zebranych 

odpadów zielonych i innych bioodpadów 

Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie gm. 

Wągrowiec (R I); 

2. Obiekt Zagospodarowania Odpadów w 

Złotowie (Stawnicy) Kompostownia 

Pryzmowa Stawnica, gm. Złotów (RI) 

4. Instalacja do odzysku odpadów 

biodegradowalnych, w tym, zielonych zebranych 

selektywnie (Biokompostownia) ul. Meteorytowa 

3 61-680 Poznań (R II); 

5. Kompostownia odpadów zielonych i innych 

bioodpadów Witaszyczki 1a 63-200 Jarocin (R 

VI); 

6. Kompostownia pryzmowa odpadów zielonych 

Trzebania 15, 64-113 Osieczna (R V) 

7. Kompostownia odpadów 

zielonych i innych bioodpadów 

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

8. Kompostownia odpadów 

zielonych i innych bioodpadów, 

Mateuszewo 8, 63-100 Śrem (R VI) 

9. ZZO Lulkowo kompostownia pryzmowa 

Lulkowo, 62-200 Gniezno (R VII); 

10. MZGOK Konin kompostownia 

odpadów zielonych i innych 

bioodpadów ul. Sulańska 13, 62-510 Konin(R 

VIII); 

11. Kompostownia pryzmowa 

w m. Genowefa, 62-540 Kleczew(R VIII); 

12. Kompostownia odpadów zielonych i innych 

bioodpadów ul. Bursztynowa 55 Olszowa, 63-600 

Kępno (R IX); 

13. Kompostownia pryzmowa odpadów zielonych 

i innych bioodpadów ul. Staroprzygodzka 121 63-

400 Ostrów Wielkopolski (R IX); 

14. Kompostownia odpadów zielonych i innych 

bioodpadów Orli Staw 2, 62-834 Ceków (R X). 
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Składowanie odpadów powstających w 

procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych (Składowisko) 

Składowanie odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

(Składowisko) 

 

1. Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, kwatera nr 2, sektor 3B 

Mnichy 100 64-421 Kamionna gm. Międzychód 

(R III); 

Cały strumień zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, zgodnie z WPGO dla woj. 

wielkopolskiego do dnia 5 września 2019 r. należało kierować do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tonsmeier Selekt sp. z o.o. (aktualnie PreZero sp. z o.o.) - 

Instalacji MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania) zlokalizowanej w Piotrowie 

Pierwszym, w gminie Czempiń.  

Selektywnie zebrane odpady zielone trafiły do RIPOK Tonsmeier Selekt sp. 

z o.o. (aktualnie PreZero sp. z o.o.) lub do przetworzenia w kompostowni pryzmowej zarządzanej 

przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-Kom sp. z o.o. (Rumianek; 62-080 Tarnowo 

Podgórne) i do Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, w tym, zielonych zebranych 

selektywnie, ul. Meteorytowa 3, 61-680 Poznań.  

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nakładają na Gminę Mosina 

obowiązki zgodnie z: 

1. Art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

wskazuje, iż gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej: 

a) 50% wagowo - za każdy rok w latach 2020-2024; 

b) 55% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029; 

c) 60% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034; 

d) 65% wagowo - za 2035 r. i za każdy kolejny rok. 

Ponadto zgodnie z art. 3b ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach wskazuję, iż gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% 

wagowo rocznie. 

2. Art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazuje, iż gminy są 

obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 

a) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 
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b) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

c) w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Celem spełnienia wyżej wskazanych wymogów konieczne jest również podjęcie działań na 

miejscu: 

a) Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami dla mieszkańców 

gminy, aby usprawnić prawidłowe zbieranie odpadów u źródła; 

b) Przeanalizować potrzeby inwestycyjne dla gminy Mosina, zwłaszcza z zakresu: 

- rozbudowy i modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 

terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie, w  celu zapewnienia 

zagospodarowania całego strumienia odpadów zbieranych od mieszkańców 

i dostarczanych na PSZOK; 

- budowy stacji przeładunkowej na terenie gminy Mosina; Zastosowanie stacji 

przeładunkowej przede wszystkim pozwoliłoby zmniejszyć koszty transportu odpadów 

do instalacji zagospodarowania odpadów. Możliwość tymczasowego magazynowania 

większych ilości odpadów niż mieszczących się w jednej śmieciarce umożliwiłoby 

wprowadzenie jednego większego pojazdu mogącego przewieźć odpady do instalacji lub 

odbiór odpadów przez samą instalację ze stacji przeładunkowej na terenie gminy.  

- Budowa gminnej kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji pochodzących  

z terenu gminy Mosina; Pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów zagospodarowania tej 

frakcji odpadów, ponieważ zredukowane zostaną koszty transportu odpadów oraz koszty 

ich zagospodarowania, które Gmina obecnie ponosi z tytułu umów zawartych  

z podmiotami prowadzącymi instalacje przetwarzania odpadów biodegradowalnych.  

 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych 

 

W 2019 roku koszty gospodarowania na terenie Gminy Mosina przedstawiały się następująco: 

1. Odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych (wynikające z realizacji umowy 

zawartej pomiędzy Gminą Mosina a PUK Sp. z o. o. w Mosinie): 2 929 004,55 zł brutto,  

w tym koszty: 

a) utrzymania i prowadzenia PSZOK-u:  94 560,00 zł brutto  

b) koszt odbioru i transportu odpadów zmieszanych: 1 843 186,42 zł brutto; 

c) koszt odbioru i transportu odpadów segregowanych: 991 258,13 zł brutto. 

d) Koszt odbioru przeterminowanych  leków z aptek:   143 802,97 zł 

2. Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji Tonsmeier Selekt Sp. z o. o. 

(aktualnie PreZero sp. z o.o.): 4 449 419,13 zł brutto 

3. Koszt zagospodarowania odpadów w instalacji należącej do Przedsiębiorstwo Handlowo 

Produkcyjne Przemysław Olejnik: 60 056,64 zł brutto (opakowania z papieru i makulatury 

oraz tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe); 
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4. Koszt zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji: 

a) TP-KOM SP. z o. o.: 298 311,81 zł brutto (odpady ulegające biodegradacji), 

b) ZZO Sp. z o. o. w Poznaniu:  37 494,21 zł brutto (odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji), 

c) Bemars – Przedsiębiorstwo Recyklingowe Marek Siciński Sp. z o.o.: 66 424,61 zł brutto. 

5. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów komunalnych wynikający z umowy 

zawartej pomiędzy Gminą Mosina a ZUK Sp. z o. o. w Mosinie – dot. opróżniania koszy 

ulicznych, obsługi takich obiektów jak: OSP-świetlice wiejskie, place zabaw, przystanki 

autobusowe, dzikie wysypiska. 

 

Dochód gminy w 2019 r. z tytułu: 

a) sprzedaży odpadów surowcowych: 

- do Tonsmeier Selekt Sp. z o. o (aktualnie PreZero sp. z o.o.): 15 887,54 zł brutto 

- do Stena Recycling Sp. z o. o: 13 547,76 zł brutto, 

b) opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi  przez właścicieli nieruchomości:  

4 598 546,66 zł brutto. 

Powyższe dane odzwierciedlają wartość kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu 

gospodarki odpadami odpowiadająca zawartym umowom w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 31 

grudnia 2019 roku, a nie ich wykonaniu.  

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 

Na wstępnie wskazać należy, iż poniższa analiza odnosi się tylko i wyłącznie do odpadów 

zebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Mosinie. 

Z terenu Gminy Mosina w roku 2019 odebrano i zebrano następujące ilości odpadów komunalnych 

z podziałem na kody i rodzaje odpadów: 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 140,870 

15 01 10* Opakowania zawierające substancje niebezpieczne 5,746 

16 01 03 Zużyte opony 61,120 

16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe 0,033 

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

01, 17 09 02 
133,020 

20 01 01 Papier i tektura 209,230 

20 01 02 Szkło 665,520 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 155,260 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,137 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 1,492 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 

01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 
1,955 

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

01 23 i 20 01 35 
19,805 
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20 01 39 Tworzywa sztuczne 554,380 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1 913,630 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 8 988,870 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 714,590 

Razem 13 565,658 

Z powyższego zestawienia wynika, że w przeliczeniu, jedna osoba z terenu Gminy Mosina w roku 

2019 wytworzyła średnio 440,859 kg odpadów komunalnych, z czego 292,121 kg stanowiły 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Wg najbardziej aktualnych, dostępnych danych GUS na jednego mieszkańca Polski przypadało 

średnio 325 kg odpadów komunalnych w roku 2018.  

Zatem statystycznie jedna osoba z terenu Gminy Mosina wytwarza o 26,28% więcej odpadów niż 

statystyczny mieszkaniec Polski. 

 

Grupy odebranych i zebranych odpadów komunalnych 

 

W poniższej tabeli zestawiono zebrane i odebrane odpady komunalne z terenu Gminy Mosina oraz 

PSZOK w Mosinie w roku 2019 pogrupowane z uwzględnieniem ich pochodzenia, charakteru  

i właściwości. 

Grupa odpadów Masa [Mg] Udział [%] 

Odpady komunalne zmieszane 8 988,870 66,26% 

Odpady ulegające biodegradacji (w tym: „zielone” i 

„kuchenne”) 
2 068,890 15,25% 

Surowce wtórne 1 570,00 11,57% 

Odpady poremontowe 133,020 0,98% 

Wielkogabaryty 714,590 5,27% 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 1,492 0,01% 

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny 19,805 0,15% 

Opony 61,120 0,45% 

Niebezpieczne 7,871 0,06% 

Razem 13 565,658 100% 

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

Odpady o kodzie 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowią największy 

odsetek (66,26%) odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Mosina w 2019 roku. 

Przedstawienie całkowitej ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych) będzie możliwe po 

uzyskaniu wszystkich sprawozdań od Przedsiębiorców świadczących usługi odbioru odpadów 

komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. 

Odpady komunalne odebrane w sposób selektywny 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/843/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2018  roku             

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina oraz 

Uchwałą Nr XIX/134/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą 
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uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Mosina, w ramach zbiórki selektywnej, z terenu gminu Mosina w roku 2019 odbierane były: 

a) papier i tektura, w tym opakowania z materiału  i tektury 

b) tworzywa sztuczne, w tym: opakowania wielomateriałowe,  

c) szkło, 

d) odpady kuchenne, 

e) odpady ulegające biodegradacji, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

h) leki inne niż wymienione w 20 01 31,  

i) odpady budowalne i rozbiórkowe, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyte opony. 

W tabeli podano ilość odpadów odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych Gminy Mosina 

w 2019 roku w sposób selektywny. 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

odpadu 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 140,870 

16 01 03 Zużyte opony 45,660 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 
1,080 

20 01 01 Papier i tektura 197,130 

20 01 02 Szkło 653,220 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 1,492 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 14,940 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 547,280 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1814,770 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 532,230 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 155,260 

Suma selektywnie odebranych odpadów komunalnych 4 103,932 

 

W kolejnej tabeli przedstawiono masy selektywnie odebranych odpadów komunalnych  

z podziałem na grupy odpadów. 

Nazwa grupy odpadów 
Suma z Masa odebranych 

odpadów komunalnych [Mg] 

Udział 

[%] 

Papier i tektura 338,000 8,24% 

Szkło 653,220 15,92% 

Tworzywa sztuczne 547,280 13,34% 

Wielkogabarytowe (sprzęt elektryczny, 

opony itp.) 
593,910 14,47% 

Odpady ulegające biodegradacji 1 970,030 48% 
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(zielone, kuchenne) 

Inne (leki) 1,492 0,04% 

Suma odebranych odpadów w sposób 

selektywny 
4 103,932 100% 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono procentowy udział poszczególnych grup odpadów 

odebranych w sposób selektywny z terenu gminy Mosina w 2019 roku. Pod kątem masowym 

najwięcej odebrano odpadów ulegających biodegradacji (48%), w dalszej kolejności szkła 

(15,92%), odpadów wielkogabarytowych (14,47%), tworzyw sztucznych (13,34%),  papieru                   

i tektury (8,24%). Leki stanowią jedynie 0,04% odebranych odpadów. 

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G w Mosinie 

działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy w ramach uiszczanej 
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przez nich opłaty mogą bezpłatnie przekazać selektywnie zebrane przez nich odpady, które 

powstają w gospodarstwach domowych. Są to: 

- papier i tektura, w tym opakowania, 

- metal, w tym opakowania, 

- tworzywa sztuczne, 

- szkoło, w tym opakowania, 

- opakowania wielomateriałowe, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- przeterminowane leki i chemikalia,  

- opakowania po farbach i lakierach, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe,  

- zużyte opony, 

- odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie). 

 

W poniższej tabeli zestawiono rodzaje oraz ilości zebranych odpadów komunalnych dostarczonych 

do PSZOK w 2019 roku. 

Kod 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Udział 

[%] 

15 01 10* Opakowania zawierające substancje niebezpieczne 5,746 1,26% 

16 01 03 Zużyte opony 15,460 3,27% 

16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe 0,033 0,01% 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 
131,940 27,90% 

20 01 01 Papier i tektura 12,100 2,56% 

20 01 02 Szkło 12,300 2,60% 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,137 0,03% 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

1,955 0,41% 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
4,865 1,03% 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 7,1 1,50% 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 98,860 20,91% 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 182,360 38,57% 

Razem [Mg] 472,856 100% 

 

Na poniższym rysunku pogrupowano odpady komunalne zebrane w PSZOK w 2019 roku oraz 

zobrazowano ich procentowy udział w całym strumieniu. Najwięcej zebrano odpadów 

wielkogabarytowych (38,57%). W dalszej kolejności największy udział miały odpady 
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poremontowe (27,90%), odpady ulegające biodegradacji (20,91%), zużyte opony (3,27%), szkło 

(2,60%), papier i tektura (2,56%), tworzywa sztuczne (1,50%), opakowania zawierające substancje 

niebezpieczne (1,26%) oraz zużyte sprzęty elektryczne (1,03%). Stosunek procentowy pozostałych 

frakcji wynosił mniej niż 1 %.  

 

 

 

 

Punkt skupu surowców wtórnych  

Informacja dotyczące punktów skupu surowców wtórnych zostaną przekazane wraz z aktualizacją 

niniejszej Analizy stanu gospodarki odpadami do dnia 30 listopada 2020 r.  
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Odpady ulegające biodegradacji 

W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) 

odpadami ulegającymi biodegradacji są odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 

beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.  W poniższej tabeli przedstawiono masę odpadów 

ulegających biodegradacji z podziałem na kody oraz rodzaje odpadów zebranych i odebranych. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa [Mg] 
Udział 

[%] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 140,870 5,82% 

20 01 01 Papier i tektura 209,230 8,65% 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 155,260 6,42% 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1 913,630 79,11% 

Suma odpadów ulegających biodegradacji 2 418,99 100% 

 

Na poniższym rysunku zobrazowano udział procentowy poszczególnych odpadów ulegających 

biodegradacji zebranych i odebranych z terenu gminy Mosina w 2019 roku. Największy odsetek 

stanowią odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (79,11%). 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe 

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych z drobnych prac 

prowadzonych we własnym zakresie, zbiera się na terenie nieruchomości zazwyczaj  

w wyznaczonych miejscach dla tego typu odpadów. Ponadto odpady te mogą być przekazywane 

przez mieszkańców we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów 
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komunalnych, w ramach uiszczanej opłaty. W sytuacji dużego remontu mieszkaniec może na 

własny koszt (poza uiszczaną opłatą z tytułu odbioru odpadów komunalnych) zamówić  

u uprawnionego podmiotu kontener, za którego podstawienie i odbiór ponosi dodatkową opłatę. 

Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych została ujęta w tabeli nr 10. W 2019 roku  w ramach 

zbiórki odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych zebrano odpady o kodzie 17 09 04 - 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02. 

Kod odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odpadów komunalnych 

Masa odpadów komunalnych 

[Mg] 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 
133,020 

Masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych – razem [Mg] 133,020 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych zostanie przedstawiony wraz z aktualizacją niniejszej Analizy stanu gospodarki 

odpadami do dnia 30 listopada 2020 r. 

Podsumowanie 

1. Całkowita masa odpadów komunalnych odebranych i zebranych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Mosina  

w roku 2019 wyniosła:  13 565,658 Mg. 

2. Odpady o kodzie 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowią 

największy odsetek (66,26%) odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Mosina  

w 2019 roku. Łączna ich masa wynosiła 8 988,870 Mg. 

3. Statystycznie na jedną osobę zamieszkującą Gminę Mosina w roku 2019 przypadało średnio 

440,859 kg odpadów komunalnych, z czego 292,121 kg stanowiły niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne. 

4. Wg najbardziej aktualnych, dostępnych danych GUS na jednego mieszkańca Polski 

przypadało średnio 325 kg odpadów komunalnych w roku 2019. 

5. Na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G  

w Mosinie działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na który w roku 2019 

mieszkańcy dostarczyli łącznie: 472,856 Mg odpadów. 

6. W PSZOKU-u najwięcej zebrano odpadów wielkogabarytowych: 182,360 Mg (38,57%). 

7. W roku 2019 na terenie gminy Mosina odebrano i zebrano łącznie 133,020 Mg odpadów 

budowlanych i poremontowych. 

Dopłaty do gospodarki odpadami w latach 2017-2019 były konsekwencją utrzymywania opłat na 

podobnym poziomie jak i postępującej nierówności w warunkach funkcjonowania systemów 
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gospodarki odpadami. Od roku 2020 istnieją zbliżone warunki funkcjonowania w gminach 

sąsiednich, co przekłada się na podobne koszty jak i stawki za odpady. 

 

3. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

1) INFORMACJE PODSTAWOWE 

Opis bazy placówek oświatowych 

*Do roku szkolnego 2016/2017 w Gminie funkcjonowały 2 samodzielne gimnazja (Gimnazjum  

w Pecnej i Gimnazjum nr 1 w Mosinie) oraz **oddziały gimnazjalne w Zespołach Szkół   

w Daszewicach, Rogalinie, Rogalinku, Mosinie.  

Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania w szkołach podstawowych 

oddziałów gimnazjalnych (tylko kl. III). 

Rok szkolny 2019/2020  -  Gmina Mosina jest organem prowadzącym dla 8 samodzielnych szkół 

podstawowych z oddziałami przedszkolnymi dla dzieci 6-cio letnich, 1 zespołu szkół w skład 

którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole oraz 4 samodzielnych przedszkoli. 

W odniesieniu do roku poprzedniego zwiększyła się ilość sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej 

im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, W Zespole Szkół w Krośnie, ilość sal gimnastycznych               

w ww. szkołach. Powstał plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda 

Raczyńskiego w Rogalinie. Natomiast w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku 

ilość sal dostępnych dla dzieci zmniejszyła się o jedną (adaptacja sali lekcyjnej na sekretariat  

i gabinet dyrektora). 

Nazwa 

szkoły/przedszkola 

Liczba sal 

lekcyjnych 

Liczba sal 

gimnastycznych 

Liczba 

świetlic 

Liczba 

stołówek 

Liczba 

kuchni 

Boiska 

sportowe 

Boiska 

rekreacyjne 

Place 

zabaw 

Szkoła Podstawowa 

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

Szkoła Podstawowa 

nr 2  

w Mosinie** 

30 2 2 1 1 (aj) 0 1 1 

Szkoła Podstawowa 

im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu 

w Daszewicach** 

13 1 2 1 0 1 1 1 

Szkoła Podstawowa 

im. Arkadego 

Fiedlera w 

Czapurach 

16 2 1 1 1 1 OSiR 0 0 

Szkoła Podstawowa 

im. Adama 

Wodziczki w 

Rogalinku** 

9 1 1 0 0 1 1 1 
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Liczba uczniów w placówkach oświatowych (stan na 30 września 2019 r.) 

 

Szkoła 

podstawowa 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Klasa 

od 

I - VI 

Klasa 

„O” 

Klasa 

od 

I - VI 

Klasa 

„O” 

Klas

a od 

I - VI 

Klas

a 

„O” 

Klas

a od 

I - 

VIII 

Klas

a 

„O” 

Klas

a od 

I - 

VIII 

Klas

a 

„O” 

Klas

a od 

I - 

VIII 

Klas

a 

„O” 

             

Szkoła 

Podstawowa nr 1 

w Mosinie 

361 43 387 36 372 36 439 52 441 54 488 58 

Szkoła 

Podstawowa nr 2 

w Mosinie 

369 69 444 31 399 60 464 52 465 53 561 50 

Szkoła Podst. im. 

Arkadego 

Fiedlera w 

Czapurach 

146 24 174 8 158 13 188 0 187 0 285 17 

Szkoła 

Podstawowa w 

Pecnej 

126 46 145 38 126 37 164 23 165 25 199 24 

Szkoła Podst. im. 

Adama 

Wodziczki w 

Rogalinku 

118 28 126 16 108 18 130 20 132 20 165 19 

Szkoła Podstawowa 

im. Prezydenta RP 

Edwarda 

Raczyńskiego  

w Rogalinie** 

9 1 1 0 0 1 1 1 

Szkoła Podstawowa 

„Pod Lipami”  

w Krosinku 

10 0 1 0 0 1 1 1 

Szkoła Podstawowa 

w Pecnej* 
17 2 2 0 0 1 2 1 

Zespół Szkół w 

Krośnie 
22 3 OSiR 1 1 1 

3 (2 

OSiR) 
1 2 

Przedszkole w 

Zespole Szkół  

w Krośnie 

3 - - - 0 - 1 1 

Przedszkole nr 2 

„Wesołe Skrzaty” 

w Mosinie 

3 - - - 0 - - 1 

Przedszkole nr 3 

Integracyjne w 

Mosinie 

4 - - - 1 - 1 1 

Przedszkole nr 4 

„Bajkowy Domek” 

w Mosinie 

3 - - - 1 - - 1 

Przedszkole w 

Wiórku 
4 - - - 0 - - 1 
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Szkoła Podst. im. 

Prezydenta RP 

Edwarda 

Raczyńskiego w 

Rogalinie 

115 24 88 23 113 18 132 10 136 13 156 16 

Szkoła 

Podst.im.15.Pułk

u Ułanów 

Poznańskich w 

Krośnie 

382 57 477 39 462 67 496 59 501 57 618 57 

Szkoła 

Podstawowa „Pod 

Lipami” w 

Krosinku 

121 17 127 17 123 19 154 18 157 19 208 36 

Szkoła Podst. im. 

Kawalerów 

Orderu Uśmiechu 

w Daszewicach 

177 21 180 8 180 20 220 21 223 21 254 13 

OGÓŁEM 1.915 377 2.148 216 2.041 338 2.387 255 2.407 262 2.934 290 

 

 

Gimnazjum 

2014 2015 2016 2017 2018 

Klasa I – III Klasa I – III Klasa I – III Klasa II – III Klasa III 

Gimnazjum nr 1 w Mosinie 212 191 197 131 131 

Gimnazjum  nr 2 im. Jakuba 

Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie 
256 266 280 186 185 

Gimnazjum im. Powstańców 

Wielkopolskich w Pecnej 
127 126 128 84 85 

Gimnazjum w Rogalinku 53 64 62 44 45 

Gimnazjum w Rogalinie 37 43 41 30 29 

Gimnazjum im. Orła Białego w 

Daszewicach 
104 108 101 67 68 

OGÓŁEM 789 798 809 542 543 

Średnia wielkość oddziałów szkolnych w poszczególnych placówkach – średnia liczba uczniów                        

w oddziale 

 

Szkoła 

podstawow

a 

Rok 

szkolny2014/

2015 

Rok 

szkolny2015/

2016 

Rok 

szkolny2016/

2017 

Rok 

szkolny2017/

2018 

Rok 

szkolny2018/

2019 

Rok 

szkolny2019/

2020 

Klasa 

od 

I - VI 

Klasa 

„O” 

Klasa 

od 

I - VI 

Klasa 

„O” 

Klasa 

od 

I - VI 

Klasa 

„O” 

Klasa 

od 

I - 

VIII 

Klasa 

„O” 

Klasa 

od 

I - 

VIII 

Klasa 

„O” 

Klasa 

od 

I - 

VIII 

Klasa 

„O” 

             

Szkoła 

Podstawowa 

nr 1 w 

Mosinie 

22 21 21 18 21 18 21 17 21 23 20 19 

Szkoła 

Podstawowa 
18 20 23 15 23 20 23 17 23 21 22  
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nr 2 w 

Mosinie 

Szkoła 

Podst. im. 

Arkadego 

Fiedlera w 

Czapurach 

18 24 19 8 18 13 19 - 18 - 19 17 

Szkoła 

Podstawowa 

w Pecnej 

18  18 18 18  18 23 16 25 17 24 

Szkoła 

Podst. im. 

Adama 

Wodziczki w 

Rogalinku 

17 14 21 16 18 18 18 20 18 15 18 19 

Szkoła 

Podst. im. 

Prezydenta 

RP Edwarda 

Raczyńskieg

o w 

Rogalinie 

16 14 14 23 14 18 19 10 17 14 16 16 

Szkoła 

Podst.im.15.

Pułku 

Ułanów 

Poznańskich 

w Krośnie 

22 20 22 19 21 22 20 19 20 22 20 19 

Szkoła 

Podstawowa 

„Pod 

Lipami” w 

Krosinku 

17 17 18 17 18 19 17 18 20 24 19 18 

Szkoła 

Podst. im. 

Kawalerów 

Orderu 

Uśmiechu w 

Daszewicach 

22 21 20 8 20 20 20 21 20 17 18 13 

 

 

Gimnazjum 

Rok 

szkolny2014/2015 

Rok 

szkolny2015/2016 

Rok 

szkolny2016/2017 

Rok 

szkolny2017/2018 

Rok 

szkolny2018/2019 

Klasa I – III Klasa I – III Klasa I – III Klasa II – III Klasa III 

Gimnazjum nr 1 

w Mosinie 
23 21 22 22 23 

Gimnazjum  nr 2 

w Mosinie 
27 26 25 26 24 

Gimnazjum w 

Pecnej 
22 21 21 21 17 
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Gimnazjum w 

Rogalinku 
17 21 21 22 20 

Gimnazjum w 

Rogalinie 
12 14 13 15 10 

Gimnazjum w 

Daszewicach 
20 21 20 22 18 

 

Liczba godzin podstawowej działalności edukacyjnej za pierwszy pełen tydzień października: 

Nazwa szkoły/przedszkola 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 
632 SP 

424 G 

630 SP 

416 G 
1194 985 874 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 1116 1208 1242 997 897 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Daszewicach 
537 512 517 477 438 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w 

Czapurach 
280 296 298,5 343 505 

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w 

Rogalinku 
412 378 370 338 304 

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda 

Raczyńskiego w Rogalinie 
452 394 414 430 367 

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku 270 313 324 306 370 

Szkoła Podstawowa w Pecnej 
389 SP 

268 G 

437 SP 

284 G 
599 535 498 

Zespół Szkół w Krośnie 890 933 1107 1072 1232 

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie 152 152 152 175 140 

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie 291 304 271 305 330 

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie 177 175 156 156 158 

Przedszkole w Wiórku 152 146 182 163 209 

Tegoroczna zwyżka godzin w Przedszkolu nr 3 Integracyjnym w Mosinie oraz Przedszkolu                  

w Wiórku spowodowana jest korzystaniem przez nauczycieli tych placówek z urlopu dla 

poratowania zdrowia. 

Zmniejszenie liczby godzin w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 Mosinie, w Rogalinku, Rogalinie, 

Daszewicach i Pecnej wynika z tego, że w tych placówkach nie ma od tego roku szkolnego 

oddziałów gimnazjalnych. Natomiast zwiększenie liczby godzin podstawowej działalności 

dydaktycznej w Szkołach Podstawowych w Czapurach i Krosinku oraz w Zespole Szkół                    

w Krośnie wynika ze zwiększającej się w tych szkołach liczby oddziałów. 

Odsetek sal szkolnych wyposażonych w tablice multimedialne i rzutniki multimedialne 

Nazwa szkoły/przedszkola 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Liczba sal TM Rz TM Rz TM Rz TM Rz TM Rz 

Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Mosinie 

27 

13 

52% 

9 

36% 

20 

80% 

11 

44% 

21 

84% 

11 

44% 

22 

88% 

6 

24% 

24 

88% 

26 

96% 

Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Mosinie 

7 

23% 

21 

70% 

7 

23% 

28 

93% 

7 

23% 

26 

86% 

14 

46% 

29 

96 

17 

56% 

34 

113% 
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30 

Szkoła Podstawowa im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Daszewicach 

13 

2 

15% 

3 

23% 

3 

23% 

7 

54% 

3 

23% 

6 

46% 

4 

31% 

9 

69% 
44% 87,5% 

Szkoła Podstawowa im. 

Arkadego Fiedlera w 

Czapurach 

6/16 

3 

50% 

7 

116% 

3 

50% 

10 

166% 

2 

33% 

9 

150% 

3 

50% 

10 

166% 
71% 100% 

Szkoła Podstawowa im. 

Adama Wodziczki w 

Rogalinku 

9 

1 

11% 

11 

122% 

1 

11% 

11 

122% 

1 

11% 

9 

100% 

8 

88% 

4 

44% 
89% 100% 

Szkoła Podstawowa im. 

Prezydenta RP Edwarda 

Raczyńskiego w Rogalinie 

9 

0 
5 

55% 
0 

7 

78% 
0 

10 

111% 
0 

12 

133% 

3 

33% 

9 

100% 

Szkoła Podstawowa „Pod 

Lipami” w Krosinku 

6/10 

1 

17% 

2 

33% 

1 

17% 

3 

50% 

 

3 

50% 

2 

33% 

9 

90% 

2 

20% 

12 

120% 

3 

30% 

Szkoła Podstawowa w Pecnej 

17 

4 

24% 
0 

10 

59% 

1 

6% 

10 

59% 

6 

35% 

14 

82% 

2 

12% 

14 

82% 

15 

88% 

Zespół Szkół w Krośnie 

20 

1 

5% 

8 

40% 

4 

20% 

14 

70% 

4 

20% 

15 

75% 

4 

20% 

15 

75% 

4 

20% 

15 

75% 

 

W każdym przedszkolu jest jeden rzutnik multimedialny. W Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Domek” 

zakupiono tablicę multimedialną. 
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Odsetek uczniów odnoszących sukcesy 

Konkursy inne niż sportowe: 

Konkursy 

przedmioto

we 

Konkursy gminne Konkursy powiatowe Konkursy rejonowe Konkursy wojewódzkie 

Rok 

szkolny 

14/1

5 

15/1

6 

16/1

7 

17/1

8 

18/1

9 

14/1

5 

15/1

6 

16/1

7 

17/1

8 

18/1

9 

14/1

5 

15/1

6 

16/1

7 

17/1

8 

18/1

9 

14/1

5 

15/1

6 

16/1

7 

17/1

8 

18/1

9 

Ilość 

uczniów 

SP1 Mosina 

44 60 67 52 146 8 1 6 12 16 3 9 8 2 12 8 34 7 3 89 

odsetek 7,9 10,3 11,6 10,6 23 1,44 0,2 1,04 2,44 2,5 0,54 1,54 1,37 0,4 1,9 1,44 5,8 1,2 0,6 14 

Ilość 

uczniów 

SP 2 

Mosina 

5 8 16 30 58 1 8 11 7 5 - 13 10 17 11 2 6 9 4 10 

odsetek 0,7 1,08 2,16 4,3 8,36 0,14 1,08 1,5 0,99 0,72 - 1,76 1,35 2,41 1,58 0,29 0,81 1,2 0,56 1,44 

Ilość 

uczniów 

SP 

Daszewice 

3 11 8 1 31 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 

odsetek 0,99 3,7 2,65 0,31 9,85 1,32 0 0,33 0  0 0 0 0  0,33 0 0 0,63 167 

Ilość 

uczniów w 

SP Rogalin 

152 154 154 172 167 152 154 154 172 167 152 154 154 172 167 152 154 154 172 0,6 

odsetek 2 15 23 25 4,1 0 0 0,5 0 0,6 0 0 0 0  0 0 0 0  
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Ilość uczniów 

w 

SP Rogalinek 

201 206 190 194 198 201 206 190 194 198 201 206 190 194 198 201 206 190 194 198 

odsetek 9,9 14 11 29 10 0 0 0,5 0,5 1,5 0 0 0 0 2,5 1,5 2,9 7,9 2 1,5 

Ilość uczniów 

SP Pecna 
3 0 9 0 48 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odsetek 2,4  7,14  21,3     1,81           

Ilość uczniów 

SP Krosinko 
0 0 10 3 10 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 

odsetek   7 1,5 4   2,1 1 0,4     0,4   1,4   

Ilość uczniów 

ZSz  Krosno 
5 31 17 20 31 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

odsetek 1,3 6,5 3,7 4,03 5,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Ilość uczniów 

SP Czapury 
40 40 63 45 6 4 2 10 3 0 0 0 1 0 0 0 4 10 6 1 

odsetek 24 22 35 24 2,69 2 1 6 2 0 0 0 1 0 0 0 2 6 3 0.44 
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Zawody sportowe: 

Zawody 

sportowe 
Zawody  gminne Zawody powiatowe Zawody rejonowe Zawody wojewódzkie 

Rok 

szkolny 

14/1

5 

15/1

6 

16/1

7 

17/1

8 

18/1

9 

14/1

5 

15/1

6 

16/1

7 

17/1

8 

18/1

9 

14/1

5 

15/1

6 

16/1

7 

17/1

8 

18/1

9 

14/1

5 

15/1

6 

16/1

7 

17/1

8 

18/1

9 

Ilość 

uczniów 

SP1 

Mosina 

327 244 242 201 121 158 125 153 96 169 30 43 133 169 18 22 26 58 38 40 

odsetek 58,7 41,7 43,5 40,9 19 28,4 21,4 26,5 19,5 27 5,39 7,35 23 43,4 2,8 3,95 4,44 10 7,74 6,4 

Ilość 

uczniów 

SP2 

Mosina 

124 123 128 118 120 18 23 19 18 19 6 12 1 8 4 6 7 1 1 0 

odsetek 
17,7

5 
17,5 17,3 

15,9

9 
17,3 3,5 3,27 2,5 2,44 2,7 0,87 1,7 0,13 1,08 0,6 0,87 0,99 0,13 0,14 0 

Ilość 

uczniów 

SP 

Daszewi

ce 

8 80 50 50 27 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

odsetek 2,64 
26,9

3 

16,6

1 

15,7

7 
8,58 0 3,36 3,32 0  0 0 0 0  0 0 0 0  

Ilość 

uczniów 

w 

SP 

Rogalin 

152 154 154 172 167 152 154 154 172 167 152 154 154 172 167 152 154 154 172 167 

odsetek  6,5 19,5 9,3 20,3                

Ilość 

uczniów 

w 

SP 

Rogalinek 

201 206 190 194 198 201 206 190 194 198 201 206 190 194 198 201 206 190 194 198 
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odsetek 32 50 40 51 40 9,9 4,8 4,7 0,5 23    3 1   7,9 3 1 

Ilość 

uczniów 

SP 

Pecna 

20 30 20 30 36 0 0 0 21 22 0 0 0 0  0 0 0 0  

odsetek 16 20,8 16 20,8 16    8,4 9,8           

Ilość 

uczniów 

SP 

Krosinko 

24 34 72 102 40 7 2 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 2 2 

odsetek 20 27 51 52 16 5,8 1 0,8     0,7 1 0,8   0,7 1 0,8 

Ilość 

uczniów 

ZSz. 

Krosno 

94 72 62 28 29 10 30 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

odsetek 3,6 15.09 13,42 5,6 4,9 2,6 6,2 2,2 0,20  2,6 0 0 0  0 0 0 0  

Ilość 

uczniów 

SP 

Czapury 

40 55 10 40 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

odsetek 24 30 6 21 2,24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Odsetek uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych: 

 finaliści laureaci 

Rok szkolny 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Ilość uczniów SP1 

Mosina 
 1 2 0 0 3 5 1 0 1 

Odsetek  0,17 0,35   0,54 0,85 0,17  0,16 

Ilość uczniów SP2 

Mosina 
1 - 1 2 5 1 - 2 1 2 

Odsetek 0,14 - 0,13 0,28 0,72 0,14 - 0,27 0,14 0,28 

Ilość uczniów SP 

Daszewice 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Odsetek 0 0 0,33 0  0 0 0 0,31  

Ilość uczniów w SP  

Rogalinek 
201 206 190 194 198 201 206 190 194 198 

Odsetek     1 0 0,5 0,5 0 17 

Ilość uczniów SP 

Czapury 
0 1 4 1 0 1 4 5 1 0 

Odsetek 0 1 2 1 0 1 2 3 1 0 

Ilość uczniów SP Pecna 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 

Odsetek      1,6 0,7 0 0,7 0,45 

Ilość SP Krosinko 0 0 3 1 2 0 0 2 0 0 

Odsetek   2,1 0,5 0,8   1,4   

 

Konkursy ogólnopolskie: 

Nazwa szkoły z podaniem ilości uczniów Konkursy ogólnopolskie 

Rok szkolny 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

SP 1 Mosina   14 35 96 

Odsetek   2,5 5,6 15 

SP 2 Mosina Ilość uczniów 3 10 4 21 12 

Odsetek 0,43 1,35 0,54 3,0 1,72 

SP Rogalinek   4 7 27 

SP Pecna laureaci 14 14 18 11 11 

SP Rogalin   2,5 0 1,2 
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2) PROCES NAUCZANIA W SZKOŁACH, DLA KTÓRYCH GMINA 

MOSINA JEST ORGANEM PROWADZĄCYM  

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Mosina funkcjonowały następujące szkoły dla których 

gmina była organem prowadzącym: 

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

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75; 

3. Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku, ul. Poznańska 19; 

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

ul. Poznańska 8; 

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

6. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, ul. Szkolna 16; 

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

ul. Główna 43; 

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

9. Szkoła Podstawowa w Pecnej, ul. Szkolna 19. 

W szkołach podstawowych w Mosinie, Rogalinku, Rogalinie, Daszewicach i w Pecnej były 

również oddziały klas III gimnazjum. Był to ostatni rok szkolny, w którym w szkołach uczyli się 

gimnazjaliści. 

W poprzednim roku szkolnym o prawie 200 wzrosła liczba dzieci objętych edukacją  

i wychowaniem przez gminne szkoły i przedszkola, w odniesieniu do roku szkolnego 2017/2018. 

Najwięcej uczniów przybywa w obwodzie Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów 

Poznańskich w Krośnie, Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku oraz Szkoły Podstawowej 

im. Arkadego Fiedlera w Czapurach. Jest to spowodowane nie tylko nową zabudową 

mieszkaniową na tych obszarach, ale również faktem, że do niedawna szkoły te były placówkami 

dla sześciu klas na etapie szkoły podstawowej, a wraz z reformą mamy tych klas osiem.  

Zmiany w systemie oświaty spowodowały, że więcej uczniów mogły by przyjąć szkoły 

podstawowe w Pecnej, Mosinie, Daszewicach, Rogalinie i Rogalinku. 
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Poniżej wykres obrazujący przyrost uczniów w Gminie Mosina w ostatnich pięciu latach 

szkolnych. 

 

Uczniowie zameldowani w Gminie Mosina realizujący obowiązek szkolny w innych gminach – 

568. 

Uczniowie którzy nie mieszkają na terenie Gminy Mosina, a realizują obowiązek szkolny                   

w naszej gminy – 127. 

Poniżej przedstawiono zestawienie ilości oddziałów oraz podano czas pracy świetlic szkolnych             

i godzinę zakończenia ostatniej lekcji. 

 

Nazwa szkoły 

Ilość 

oddziałów 

Godz. 

Zakończenia zaj. 

dydaktycznych 

Czas pracy 

świetlicy 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 26 16:25 6:30-17:00 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 27 15:10 6:30-16:00 

Szkoła Podst. im. Arkadego Fiedlera w Czapurach 16 15:25 6:45-17:15 

Szkoła Podstawowa w Pecnej 16 15:20 6:00-17:00 

Szkoła Podst. im. Adama Wodziczki w Rogalinku 10 15:20 7:00-16:15 

Szkoła Podst. im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w 

Rogalinie 
11 16:00 7:00-17:00 

Szkoła Podst.im.15.Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie 34 16:05 6:30 - 17:00 

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku 13 15:00 6:45 – 16:45 

Szkoła Podst. im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Daszewicach 
15 15:30 6:20-17:00 

OGÓŁEM 168   

Proces edukacyjny w szkołach odbywa się zgodnie przepisami zwartymi w Prawie Oświatowym 

oraz w Ramowych planach nauczania. Pierwszy etap edukacyjny dla dzieci w wieku od 6/7 lat 

trwa 3 lata i oparty jest o zintegrowany sposób nauczania bez wyraźnego dla dzieci podziału na 

przedmioty szkolne. W każdej sali lekcyjnej jest zachowany podział pomieszczenia na część              

z dywanikiem do wspólnych zajęć i zabaw oraz ławki szkolne.  
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We wszystkich szkołach dzieci są objęte wsparciem pedagoga, psychologa, terapeuty 

pedagogicznego oraz logopedy. Drugi etap edukacyjny, to do roku 2016/2017 klasy IV-VI, a od 

roku szkolnego 2017/2018 klasy IV-VIII. Na tym etapie dzieci rozpoczynają naukę z podziałem 

na konkretne przedmioty. Proces edukacyjny w szkołach podstawowych podlega nadzorowi                 

w zakresie finansów i niektórych elementów organizacji organowi prowadzącemu, a w zakresie 

dydaktyki – Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty. 

3) PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW 

OŚWIATOWYCH 

Porównanie wyników egzaminów zewnętrznych w odniesieniu do Powiatu Poznańskiego  

i Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych: 

 

 

Rok 2015 

251 uczniów 

Historia i 

WOS 
Język polski Matematyka 

Przedmioty 

przyrodnicze 

Język 

angielski 

podst. 

Język angielski 

rozszerzenie 

Średni wynik 

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

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

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

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

kraj 64 62 48 50 67 48 

Rok 2016 

268 uczniów 

Historia i 

WOS 
Język polski Matematyka 

Przedmioty 

przyrodnicze 

Język 

angielski 

podstawa 

Język 

angielski 

rozszerzenie 

Średni wynik 

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

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

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

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

kraj 56 69 49 51 64 45 

2017 

257 uczniów 

Historia i 

WOS 
Język polski Matematyka 

Przedm. 

przyrod. 

Język 

angielski 

podst. 

Język 

angielski 

rozsz. 

Średni wynik 

Gminy 

Mosina 

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

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

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

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

Kraj 59 69 47 52 67 49 
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2019 

266 uczniów 
j.polski 

Historia i 

wos 
matematyka 

Przed. 

Przyrod. 
j. angielski 

Średnia gminy 64,24 61,53 43,09 52,18 72,42 

Średnia powiatu 64,17 62,11 45,34 52,33 73,87 

Średnia województwa 61,23 58,03 41,33 49 66,36 

Średnia okręgu 60,64 57,28 40,15 48,08 66,37 

Średnia kraju 63 59 43 49 68 

 

W ubiegłym roku średnia Gminy Mosina w wynikach egzaminów gimnazjalnych była powyżej 

średniej powiatu z zakresu języka polskiego i nieznacznie poniżej średniej z pozostałych 

przedmiotów. Największa różnica była z matematyki – ponad 2 %. 

Najlepsze wyniki osiągnęli: 

- z języka polskiego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku oraz 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie; 

- z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz matematyki uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Adama Wodziczki w Rogalinku oraz Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda 

Raczyńskiego w Rogalinie; 

- z przedmiotów przyrodniczych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie oraz Szkoły 

Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku; 

- z języka angielskiego na poziomie podstawowym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama 

Wodziczki w Rogalinku oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

Nazwa szkoły/liczba zdających j. polski matematyka j. obcy 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie - 75 56,85 41,45 60,64 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie - 68 70,82 45,54 67,85 

Szkoła Podstawowa w Daszewicach - 63 56,44 39,14 57,75 

Szkoła Podstawowa w Rogalinku - 15 74,80 58,53 64,73 

Szkoła Podstawowa w Rogalinie - 19 60,74 54,42 53,32 

Szkoła Podstawowa w Pecnej - 16 57,88 41,44 57,75 

Szkoła Podstawowa w Krosinku - 20 65,2 52,70 66,05 

2018 

264 uczniów 

Historia 

i WOS 
Język polski 

Mate 

matyka 

Przed. 

przyrodnicz

e 

J. ang. 

podst. 

j. ang. 

rozsz. 

j. niem. 

podst. 

Średni wynik 

Gminy 

Mosina 

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

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

Województw

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

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

kraj 59 68 52 56 68 52 52 
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Zespół Szkół w Krośnie - 44 58,64 40,51 56,78 

Średnia gminy 61,71 48,04 61,01 

Średnia powiatu 64,09 48,07 64,96 

Średnia województwa 61,04 43,07 56,28 

Średnia okręgu 60,50 42,07 56,68 

Średnia kraju 63 45 59 

 

Powyżej średniej powiatu napisali egzaminy: 

- z języka polskiego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, Szkoły Podstawowej im. 

Adama Wodziczki w Rogalinku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w 

Krosinku; 

- z matematyki uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku, Szkoły 

Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie oraz uczniowie Szkoły 

Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku; 

- z języka angielskiego uczniowie szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie oraz Szkoły 

Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku. 

Egzamin ósmoklasisty odbył się po raz pierwszy. 

W ostatnich latach samorząd dokonał szeregu inwestycji oświatowych polegających na budowie, 

rozbudowie lub termomodernizacji budynków. Przed Gminą Mosina stoi jeszcze zadanie 

wybudowania sali gimnastycznej w Rogalinie, wyburzenia części i dobudowania segmentu do 

budynku Szkoły Podstawowej w Rogalinku oraz termomodernizacja budynku szkoły w 

Daszewicach. 

Osobną sprawą jest kwestia zwiększenia ilości uczniów w obszarze Mosina, Krosno i Krosinko. 

Odpowiedzią na to będzie budowa sali gimnastycznej wraz z salami lekcyjnymi w Krosinku, 

adaptacja dwóch pomieszczeń na sale lekcyjne w szkole przy ul. Krasickiego oraz zmiana 

funkcjonalności budynku szkoły przy ul. Głównej w Krosinie. 

 

4. POLITYKA SPOŁECZNA 

Opis bazy instytucji pomocy społecznej  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie mieści się w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury,  

w Mosinie  na ulicy Dworcowej 4. Ośrodek dysponuje zbyt małą powierzchnią do wykonywania 

swoich zadań/zajmuje 8 pomieszczeń w tym gabinet Kierownika, sekretariat i księgowość/.  

Zaplanowany podział pomieszczeń po wykonanym remoncie budynku przy ul. Dworcowej 3, stwarza 

możliwości poprawy tej sytuacji i dostosowanie bazy lokalowej do potrzeb klientów 

i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wyodrębnienia Biura Obsługi Klienta.   

Zgodnie z art. 110 ust 11 ustawy o pomocy społecznej „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 

pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik 

socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do 
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liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik 

socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie 

gospodarujących."  

Obecnie Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie zatrudnionych jest 7 pracowników socjalnych.  

Ilość mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r.:  

32 449 osób: 2 000 = powinno być zatrudnionych 17 pracowników socjalnych (brakuje 10 osób)  

Ilość gospodarstw domowych (rodzin, osób samotnych) na dzień 31 grudnia 2019 r.:  

609 gospodarstw domowych (rodzin, osób samotnych): 50 środowisk =13 pracowników socjalnych 

(brakuje 6 osób) . 

Statystyka działalności ośrodka pomocy społecznej  

 2017 2018 2019 

Liczba środowisk 

domowych objętych 

pomocą społeczną ogółem 

598 606 609 

Liczba osób objętych 

pomocą społeczną (ilość 

osób w rodzinach) 

1.269 1.244 1.437 

Liczba gospodarstw 

domowych przypadająca 

na pracownika socjalnego 

85 87 87 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie Dział pomocy społecznej, realizuje szereg zadań 

wynikających z ustawy o  pomocy społecznej, między innymi wypłaca zasiłki stałe  

z tytułu niepełnosprawności lub wieku, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki związane ze 

zdarzeniem losowym np. pożarem czy śmiercią żywiciela rodziny, świadczy pomoc  

w formie usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki. 

Dodatkowo w roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni program rządowy 

”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w ramach którego z darmowego posiłku  

w szkole skorzystało 140 dzieci, dodatkowo 85 rodzinom udzielono wsparcia  

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w roku 2019 przystąpił do Programu „Opieka 

Wytchnieniowa”, kierowanego do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin 

lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy  

w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi 

osobami. 

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi 

z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
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W okresie od września do grudnia 2019 r. z programu opieki wytchnieniowej  

w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania podopiecznego skorzystało 19 osób, 

natomiast w formie pobytu całodobowego 3 osoby. 

Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 90 960,00 zł,  z czego kwota 72 768,00 zł pochodziła 

z dotacji. 

Wszelkie informacje dotyczące wdrażania poszczególnych programów, form świadczonej pomocy 

oraz wymaganych druków, dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej 

www.ops.mosina.pl .  

Zestawienie wykonanych wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie 

w roku 2019 na poszczególne zasiłki  

Forma pomocy 

Liczba osób którym 

decyzją przyznano 

świadczenie 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń (w zł) 

Zasiłki stałe 

 
82 761 401 455,00 

Zasiłki okresowe 

 
152 863 332 041,00 

Schronienie 27 
4220/świadczenie = dzień 

pobytu/ 
167 051,00 

Posiłek 158 
17 342/ świadczenie = 1 

posiłek/ 
129 573,00 

Usługi opiekuńcze 108 
27 272 /świadczenie = 1 

godzina usług 
413 172,00 

Zasiłki celowe przyznane 

w związku ze zdarzeniem 

losowym 

7 11 47 016,00 

Sprawienie pogrzebu 

 
x 2 7 932,00 

Inne zasiłki celowe i w 

naturze 
286 X 307 135,00 

w tym: zasiłki specjalne 

celowe 
107 620 115 568,00 

Odpłatność za pobyt w 

dps 
13 110 /św= 1 m-c/ 316 975,00 

Pomoc wytchnieniowa 

pobyt dzienny 
19 

2798 /świadczenie =  

1 godzina 
83 940,00 

Pomoc wytchnieniowa 

pobyt całodobowy 
3 34 / świadczenie = 1 doba 6 120,00 

 

Świadczenia rodzinne 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. 

Kryterium dochodowe, które musiała spełniać rodzina to: 674,00 zł na osobę w rodzinie,  

a w przypadku kiedy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko to: 764,00 zł. 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasi%C5%82ek_rodzinny
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Wysokość świadczeń rodzinnych 

L.p. Rodzaj świadczeń 
Wysokość od 1 stycznia 2019 r. 

 – 31 grudnia 2019 r. 

1. Zasiłek rodzinny  

 Zasiłek rodzinny do 5 r. ż. 95,00 zł 

 Zasiłek rodzinny od 5 r. ż. do 18 r. ż 124,00 zł 

 Zasiłek rodzinny pow. 18 r. ż. 135,00 zł 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego  

 urodzenia dziecka 1 000,00 zł 

 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

400,00 zł 

 

 samotnego wychowywania dziecka 
193,00 zł w przypadku 

niepełnosprawności – 273,00 zł 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł 

 rehabilitacji i kształcenie dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 90,00 zł 

 rehabilitacji i kształcenie dziecka niepełnosprawnego pow.  5 lat 110,00 zł 

 rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł 

 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania (dojazdy) 
69,00 zł 

 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania (zamieszkanie) 
113,00 zł 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  1 000,00 zł 

3. Świadczenia opiekuńcze  

 zasiłek pielęgnacyjny 

184,42 zł do 31 października 2019 r. 

od 1 listopada 2019 r. 215,84 zł 

 świadczenie pielęgnacyjne 

1 583 zł do 31 grudnia 2019 r. 

od 1 stycznia 2020 r. – 1830,00 zł 

 specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00 zł 

 zasiłek dla opiekuna 620,00 zł 

4. Świadczenie rodzicielskie 1 000,00 zł 

5. Świadczenie „Za życiem” 4 000,00 zł jednorazowo 

 

Dane liczbowe 

1)   ilość wypłaconych zasiłków rodzinnych    -   19 738 - 2 214 970,57 zł 

2)   dodatek z tytułu urodzenia dziecka    -         99  -           83 953,70 zł 

3)   dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie  -       806  -          294 395,29 zł 

       korzystania z urlopu wychowawczego 

4)   samotne wychowywanie dziecka     -       874 -          163 111,50 zł 

5)   kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego   -       916 -            94 637,82 zł 

6))   rozpoczęcia roku szkolnego      -     2 183 -         104 801,04 zł 

7)   dojazdów do miejscowości, w której znajduje się szkoła  -     1 894  -        121 356,47  zł 

8)   zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła -         48 -              4 981,32zł 

9)   wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej  -    2 451 -          225 843,37 zł 

10) zasiłki pielęgnacyjne w tym:     -    5 806 -       1 098 590,00 zł 

- zas. piel. z tyt. niepełnosprawności art. 16 ust. 2 pkt 1  -    1 897 -          358 337,00 zł 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dodatek_do_zasi%C5%82ku_rodzinnego_z_tytu%C5%82u_urodzenia_dziecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednorazowa_zapomoga_z_tytu%C5%82u_urodzenia_si%C4%99_dziecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasi%C5%82ek_piel%C4%99gnacyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadczenie_piel%C4%99gnacyjne
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- zas. piel. dla os. o znacznym st. niep. art. 16 ust. 2 pkt 2  -    2 071 -          392 208,00 zł 

- zas. piel. o umiarkowanym  st. niep. art. 16 ust. 3    -    1 677 -          317 536,00 zł 

- zas. piel. pow. 75 l. art. 16 ust 2 pkt 3    -       161-             30 509,00 zł 

11) świadczenie pielęgnacyjne     -    1 218 -       1 916 812,00 zł 

12) specjalny zasiłek opiekuńczy     -       137 -            84 692,00 zł 

13) zasiłek dla opiekuna      -       114   -          70 220,00 zł 

14) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka   -       265 -         265 000,00 zł 

15) świadczenie rodzicielskie     -       742 -         676 454,00 zł 

16) „Za życiem”       -           4 -           16 000,00 zł 

           

Ogółem zrealizowanych świadczeń rodzinnych   -  37 295 -       7 435 819,08 zł  

 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych na  31 grudnia2019 r.  –         1 317   

Liczba przyjętych wniosków        -          1 759 

w tym elektronicznych        -               56 

Liczba wydanych decyzji                              -          2 171 

wraz z dec zm., uch., nien. pobr. 

Liczba dzieci, na które pobierane są świadczenia rodzinne    -          1 648 

 

Świadczenie wychowawcze – realizacja Programu „Rodzina 500+” 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1179), która obowiązuje  od 1 kwietnia 2016 r. wprowadziła świadczenie wychowawcze                      

w wysokości 500,00 zł na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia bez kryterium dochodowego, 

a od 1 lipca 2019 r. również bez kryterium dochodowego na pierwsze dziecko.  

Przyznawanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji, a wyłącznie  informacji, która przesyłana 

jest drogą e-mail do wnioskodawcy. 

Zadania z powołanej wyżej ustawy realizowane są w Gminie Mosina przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej, mający siedzibę w Mosińskim Ośrodku Kultury przy ul. Dworcowej 4. 

Realizacja Programu „Rodzina 500+” 

1) liczba wniosków     -                  5 475 

     w tym elektronicznych     -        4 179 

2) liczba wydanych informacji   -                 4 915 (od 1 lipca 2019) 

3) liczba wydanych decyzji    -           540 (do 30 czerwca 2019) 

3) liczba wniosków bez rozpatrzenia   -             20 

4) ilość wypłaconych świadczeń    -               62 694 

5) ilość dzieci objętych świadczeniem  -                 7 563 

6) liczba rodzin objętych pomocą   -                  4534 

7) kwota wypłaconych świadczeń 500+  -       32 385 849,60 zł 
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Realizacja Programu „Dobry Start” 

Program „Dobry Start” to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok 

szkolny 2019/2021 wypłacane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 

r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’. 

Rozporządzenie to wprowadziło w życie rządowy program „Dobry start”, w ramach którego osoby 

uprawnione mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w związku  

z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do 18 roku życia. 

Wnioski o świadczenia dobry stary składane były od dnia 1 lipca 2019 r. ale tylko w formie 

elektronicznej, natomiast wnioski w formie papierowej składane były od 1 sierpnia 2019 r.                   

i świadczenie przyznawane było bez kryterium dochodowego. 

1) ilość wniosków    -           3 438 

w tym elektronicznych   -         2 252 

2) ilość świadczeń     -         4 685 

3) ilość rodzin      -         3 364 

4) wypłacona kwota    -         1 404 600,00 zł 

5) w tym 6 rodziny otrzymały 6 świadczenia  po 150,00 zł, z uwagi na opiekę naprzemienną 

 

Fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica 

na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja 

okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy: 

1) do ukończenia przez nią 18 roku życia albo  

2) w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku 

życia, albo  

3) w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu 

na wiek. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 

jednakże nie wyższej niż 500,00 zł, a dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

przekraczał kwoty 725,00 zł miesięcznie do 30 września 2019 r., a od 1 października 2019 r.  

800,00 zł na osobę w rodzinie. 

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się 

przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany  

w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, 
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powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy 

zastępczej,  

2) zawarła związek małżeński. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 

świadczeniowy były przyjmowane od dnia od 1 sierpnia, natomiast drogą elektroniczna  

od 1 lipca. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 

świadczeniowy złożyła wniosek wraz z dokumentami: 

- od 1 lipca do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik winna nastąpić do dnia  

31 października, 

- od dnia 1 września do dnia 30 września  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień  winna nastąpić 

do dnia 30 listopada,  

- od 1 października do 31 października ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik  winna 

nastąpić do dnia 31 grudnia,  

- od 1 listopada do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad  winna nastąpić do dnia  

31 stycznia następnego roku,  

- i od 1 stycznia do 31 stycznia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc styczeń winna nastąpić do ostatniego dnia 

lutego. 

1. Ilość rodzin korzystających ze świadczeń na 31 grudnia 2019r.   -                  106    

2. Liczba wniosków            -                           106  

    w tym elektronicznych       -           6           

3. Liczba wypłaconych świadczeń      -                        1 725 

4. Liczba wydanych decyzji       -                       216 

5. Łączna kwota wypłaconych świadczeń    -                      719 477,92 zł 

 

Postępowanie z dłużnikami i egzekucja świadczeń z Funduszu alimentacyjnego 

1. Wezwania na wywiad i do złożenia oświadczenia majątkowego  -                82 

2. Przeprowadzone wywiady       -         36 

3. Złożone oświadczenia majątkowe      -        36 

4. Zobowiązania do rejestracji w PUP     -          4     
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5. Aktywizacja zawodowa       -                      4 

6. Wnioski do innego organu o podjęcie działań    -                             54 

7. Informacja do dłużnika o przyznaniu świadczenia    -        109 

8. Zawiadomienie Policji o przyznaniu świadczenia z FA   -         106 

9. Zawiadomienie Komornika o przyznaniu świadczenia z FA  -         106 

10. Wnioski do Komornika o ustalenie miejsca zamieszkania  -           10 

11. Wnioski do KRK o informację dot. okresu przebywania  -             8 

12. Wnioski z innego OPS o podjęcie działań    -           33 

13. Przyłączenia do egzekucji      -                    145 

14. Wnioski do Komornika o wyd. zaświadczenia o bezskuteczno   -                        5 

15. Liczba dłużników ogółem      -          134 

16. Decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zob. alim.   -                               2 

17. Wystąpienie do Prokuratury o pop. przest.      -                             115 

18. Wyegzekwowane środki od dłużników alimentacyjnych  -                446 289,56 zł  

19.Przekazane środki do budżetu Gminy Mosina    -                127 946,08 zł 

20. Liczba zgonów dłużników      -                              11 

21. Wygaśnięcia długu z tyt. wypł św. z FA w związku ze zgonem  -          799 183,70 zł 

Dodatki mieszkaniowe 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wpłynęło 49 wniosków o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego. 

 Przyznano dodatek mieszkaniowy następującym osobom wg posiadanego tytułu prawnego: 

1) najemcom lokali komunalnych, 

2) członkom spółdzielni mieszkaniowych, 

3) właścicielom lokali mieszkalnych (wspólnoty mieszkaniowe), 

4) najemcom w lokalach prywatnych, 

5) właścicielom domów jednorodzinnych, 

6) najemcom lokali zakładowych, 

7) najemcom lokali Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 

Dodatków mieszkaniowych wypłacono ogółem w roku  2019 na kwotę  41 257,21 zł   

O powyższy dodatek mogły ubiegać się rodziny które: 

- posiadały tytuł prawny do zajmowanego lokalu, 

- dochód nie mógł przekroczyć 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie         

- jednoosobowym tj. 1 925,00 zł,  

- w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury tj. 1 375,00 zł, 

- najniższa emerytura ogł.  przez Prezesa ZUS od 1.03.2019r. do 28.02.2020r. – 1 100,00  zł 

- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie mogła przekroczyć: 

  1) 45.5 m2  – dla 1 osoby, 

  2) 52 m2   – dla 2 osób, 
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  3) 58,5 m2  – dla 3 osób,  

  4) 71,5 m2  – dla 4 osób, 

  5) 84,5 m2   - dla 5 osób, 

  6) 91 m2   – dla 6 osób, 

  7) w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się 

      powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2. 

Dodatek przyznawany jest  na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po dniu złożenia wniosku (rodzina w roku kalendarzowym może składać wniosek o dodatek 

mieszkaniowy 2 x). 

Dodatki mieszkaniowe w roku 2019 

1. Liczba rodzin korzystających z pomocy  

 w formie dodatków mieszkaniowych      -                      21 

2. Liczba wniosków                                    -          49 

3. Liczba decyzji przyznających                 -          39 

4. Liczba decyzji umarzających                 -            0 

5. Liczba decyzji odmownych                    -           7 

6. Liczba wniosków bez rozpoznania            -              3 

7. Liczba decyzji uchylających   -       0 

8. Liczba decyzji ogółem                            -         46 

9. Liczba świadczeń    -      221 

10. Kwota wypłaconych świadczeń  -   41 257,21 zł   

 

Dodatek energetyczny 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne prawo do dodatku energetycznego przysługuje tzw. 

odbiorcy wrażliwemu.  

Odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy oraz która jest stroną 

umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym. Odbiorca musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej. 

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na 

wniosek odbiorcy energii elektrycznej. Osoba ubiegająca się o dodatek musi przedstawić 

następujące dokumenty: wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego; umowę 

kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym. 

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej 

przez Ministra Energii. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018r.  

w sprawie wysokości dodatku energetycznego, obowiązującej od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 

2019 r. wynosi: 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/s/sprzedaz
http://serwisy.gazetaprawna.pl/wybory/tematy/p/prezydent
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- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną  –   11,35 zł miesięcznie; 

- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób   –   15,72 zł miesięcznie; 

- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób  –              18,92    zł      miesięcznie 

a od dnia obowiązującej od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. zgodnie z obwieszczeniem 

Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego, 

obowiązującej od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi: 

- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną  –   11,37 zł miesięcznie; 

- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób   –   15,80 zł miesięcznie; 

- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób  –      18,96    zł     miesięcznie. 

 

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. 

Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu państwa,  

w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej.  

Decyzje wydawane są na okres 6–ciu miesięcy, a wypłata następuje do dnia 10 każdego miesiąca 

z góry. 

Dodatek energetyczny 

1. Liczba rodzin korzystających z pomocy  

    w formie dodatku energetycznego      -                        4 

2. Liczba wniosków                                    -            4 

3. Liczba decyzji przyznających                 -            4 

4. Liczba decyzji zmieniających                -            0 

5. Liczba decyzji odmownych                    -           0 

6. Liczba wniosków bez rozpoznania            -              0 

7. Liczba decyzji ogółem                            -           4 

8. Liczba świadczeń     -        28 

9. Kwota wypłaconych świadczeń  -        388,86 zł   

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona była w postaci „Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”, uchwalonego 

uchwałą Nr LXXV/890/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 18 października 2018 r., zmienionego 

uchwałą Nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r.  

1. Kontynuowano działalność 2 Punktów Konsultacyjno-Terapeutycznych: 

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

prowadzony przez  Panią mgr Agnieszkę Merle czynny był w Mosińskim Ośrodku Kultury  

w Mosinie, 1 x w tygodniu przez 3 godziny (w środy). W punkcie tym w ramach pomocy dot. 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/tematy/b/budzet-panstwa
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przemocy w rodzinie udzielono 24 osobom  wsparcia i motywowano do podjęcia terapii  

(16 osobom udzielono wsparcia, 8 osób motywowano do podjęcia terapii) 

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

prowadzony przez Panią mgr Helenę Zandecką czynny był w Mosińskim Ośrodku Kultury  

w Mosinie, 1 x w tygodniu przez 3 godziny (w poniedziałki). W punkcie tym w ramach pomocy 

dot. przemocy w rodzinie udzielono 26 osobom  wsparcia i motywowano do podjęcia terapii   

(18 osobom udzielono wsparcia, 8 osób motywowano do podjęcia terapii). 

2. Kontynuowano działalność Grup Wsparcia 

Spotkania Grupy Wsparcia prowadzonej przez Panią mgr Helenę Zandecką odbywały się  

w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie 1 x w tygodniu (w poniedziałki). Przeznaczone były dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych.  

Przeprowadzono dwa programy pt. „Motywacja życiowa u trzeźwiejącego alkoholika”  

i „Motywacja życiowa u trzeźwiejącego alkoholika” c. d., w których uczestniczyło każdorazowo 

od 8-10 osób.  

W ramach pomocy rodzinie prowadzona była Grupa Wsparcia  dla rodzin z problemem 

alkoholowym przez Panią mgr Agnieszkę Merle. Spotkania odbywały się w Mosińskim Ośrodku 

Kultury w Mosinie. Przeprowadzono dwa programy pt. „Psychologiczne mechanizmy 

funkcjonowania w rodzinie alkoholowej” i „Samokontrola emocjonalna”, w których uczestniczyło 

każdorazowo od 10-12 osób.  

 

3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

W roku 2019 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotykała się  2 x w 

miesiącu celem: 

a) przeprowadzenia rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi  

i współuzależnionymi, 

b) przeprowadzenia  rozmów  motywacyjno-interwencyjnych  z  osobami  uzależnionymi i 

współuzależnionymi, 

c) podjęcia  działań w nowych sprawach polegających na zaproszeniu, przeprowadzeniu 

rozmowy  i motywowaniu do podjęcia leczenia, 

d) kierowania spraw do  biegłego psychologa  i biegłego psychiatry, 

e) kierowania spraw do sądu rejonowego. 

W ramach powyższych działań prowadzono również korespondencję z Sądem Rejonowym  

w  Śremie, Komisariatem Policji w Mosinie oraz Prokuraturą Rejonową w Śremie i w Poznaniu. 

Na rok 2019 zaplanowano jak każdego roku kontrole w punktach sprzedaży napojów 

alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła  

26 kontroli.  

Kontrolą objęto zasady i warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wszystkie kontrolowane placówki posiadały w miejscach widocznych wywieszki o szkodliwości 
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spożywania napojów alkoholowych oraz o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom 

nieletnim i nietrzeźwym.  

Przedsiębiorców poinformowano by zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawsze były 

w placówce handlowej, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż napojów 

alkoholowych może odbywać się na podstawie wydanych zezwoleń.  

4. W roku 2019 zorganizowano i sfinansowano letni wypoczynek dla 100 dzieci z rodzin  

z problemami społecznymi w terminie od 1-10 lipca 2019 r. w Jarosławcu,  

w Kompleksie Ośrodków Wczasowo-Kolonijnych „Solar-Gryfia”. 

Wykonawcą było Stowarzyszenie pod nazwą „Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy. 

Stowarzyszenie wywiązało się ze wszystkich warunków umowy, dzieci wróciły zadowolone  

i pełne wrażeń. Kolonia letnia z programem terapeutyczno-profilaktycznym wyłoniona była  

w drodze konkursu ofert, a dzieci korzystające z bezpłatnego wypoczynku letniego  kwalifikowane 

były przez szkolnych pedagogów przy współpracy pielęgniarek szkolno-środowiskowych oraz 

dyrektorów szkół. 

5. Kontynuowano działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy. 

W roku 2019 na terenie Gminy Mosina funkcjonowało 8 świetlic opiekuńczo-wychowawczych: 

w Mosinie, Rogalinku, Pecnej, Daszewicach, Krosinku – do 28 lutego 2019 r., Rogalinie, 

Czapurach i Krośnie. Do 7 z wymienionych świetlic uczęszczało przeciętnie 10-20 dzieci (Mosina, 

Rogalinek, Pecna, Daszewice, Rogalin, Czapary i  Krosno). 

Wznowienie działalności świetlicy szkolnej w Krosinku po przeprowadzonym  remoncie 

spowodował brak dzieci w zajęciach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i po otrzymaniu opinii 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosinku działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 

została zawieszona. 

W powyższych świetlicach dzieci miały zapewnioną opiekę wychowawcy i psychologa. 

Zabezpieczone były również środki na artykuły spożywcze, biurowe, doposażenie oraz na 

działalność kulturalno-rekreacyjną.  

6. Programy profilaktyczne 

a) Przeprowadzono kampanie: 

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

- „Co Ty wiesz o alkoholu” –  kontynuacja kampanii w placówkach służby zdrowia i 

szkołach na terenie Gminy, 

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

handlowych, 

- „Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18-stego roku życia” – 

kampania skierowana do sprzedawców; w ramach kampanii do placówek rozesłano 

plakaty, ulotki, wywieszki i naklejki. 

b) Przeprowadzono programy, warsztaty i konkursy profilaktyczne:  
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- 30 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Daszewicach dzieci i młodzież 

uczestniczyły w programie profilaktycznym pt. „Nie zmarnuj swojego życia”, w którym 

uczestniczyło ok. 200 uczniów z klas VI-VIII i około 7 nauczycieli, 

- 12 lutego 2019 r. dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pecnej uczestniczyły  

w spektaklu teatralnym zorganizowanym przez Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie 

dot. profilaktyki uzależnień od alkoholu pt. pt. „LOL”; w spektaklu tym 72 uczniów, 

- w Mosińskim Ośrodku Kultury w dniu 5 kwietnia 2019 r. zorganizowane zostało 

artystyczne widowisko muzyczne z zakresu profilaktyki uzależnień „Pasja bez imitacji”; 

w przedstawieniu udział wzięło około 440 uczniów, 

- 14 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mosinie przeprowadzono warsztaty 

profilaktyczne wraz z diagnozą szkolną, zajęcia z Radą Pedagogiczną oraz z rodzicami, 

które miały na celu ukazanie niebezpieczeństw w związku z zażywaniem przez dzieci  

i młodzież alkoholu; warsztaty prowadziła firma „Centrum Rozwoju  Edukacji  

i Kompetencji INVESIS Polska” z Myślenic; w zajęciach uczestniczyło ok. 250 uczniów, 

ok. 30 nauczycieli i ok. 150 rodziców, 

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie w dniu 16 maja 2019 r. przeprowadzone  zostały 

zajęcia dla uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjum, rodziców i nauczycieli pt. 

„Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży”; tematyka dotyczyła szkodliwości spożywania 

napojów alkoholowych wraz z uświadomieniem własnej odpowiedzialności za ochronę 

zdrowia i życia, w zajęciach uczestniczyło ok. 300 uczniów, 

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie w dniu 22 maja 2019 r. Teatr Edukacji i 

Profilaktyki „MASKA” w Krakowie przeprowadził 4 spektakle pt. „Złośliwości jej 

królewskiej mości” dla klas I-III,  „Zaplątany w sieci” dla uczniów klas IV-VI, 

„Zagubione sumienie” i „Pępek świata” dla klas VII-VIII,  które miały na celu 

uświadomienie uczniom szkodliwych i niebezpiecznych następstw po zażyciu dopalaczy 

i innych środków psychoaktywnych (alkohol, papierosy); w spektaklach uczestniczyło ok. 

680 uczniów, 

- w dniach 30-31 maja  2019 r. przeprowadzone zostały warsztaty w Szkole Podstawowej 

w Rogalinku z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych 

przez trenerów z Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska; program  

w którym uczestniczyło około 50 uczniów promował przede wszystkim czynniki 

chroniące przed używaniem ww. środków, 

- w listopadzie 2019r. w Szkole Podstawowej w Daszewicach przeprowadzono warsztaty 

dla rodziców, w których występują problemy społeczne, dotyczące trudności 

wychowawczych z dziećmi; w zajęciach uczestniczyło każdorazowo około 16-18 

rodziców; zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem rodziców, nauczycieli i dyrekcji,  

- w okresie od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w 

Pecnej odbyły się warsztaty dla rodziców w zakresie terapii wychowawczej, mających 

problemy wychowawcze z dziećmi; uczestnikami warsztatów byli przede wszystkim 

rodzice dzieci, w których występuje problem alkoholowy; w warsztatach uczestniczyło 

około 15 osób podczas jednego spotkania, 
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- w Szkole podstawowej Nr 1 w Mosinie w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 

2019 r. przeprowadzone zostały warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, 

w których występują problemy wychowawcze i problemy dotyczące nadużywania 

alkoholu przez członka rodziny; w zajęciach uczestniczyło każdorazowo około  

24 rodziców podzielonych na dwie grupy, 

- Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie zorganizowało warsztaty i konsultacje 

indywidualne dla rodziców dzieci, w których występują problemy wychowawcze, a w 

szczególności dla rodziców, w których występuje problem alkoholowy; w zajęciach 

uczestniczyło każdorazowo około 17 rodziców, 

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie w okresie od 1 października 2019 r. do 

15 grudnia 2019 r. przeprowadzone zostały warsztaty dla rodziców, gdzie występują 

problemy społeczne i którzy mają problemy wychowawcze z dziećmi; w zajęciach 

uczestniczyło każdorazowo około 18 osób. 

7. Szkolenia 

a) dnia 15 maja 2019 r. odbyło się szkolenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Mosinie w zakresie pracy w gminnych komisjach (zasady motywowania 

do leczenia, prowadzenie rozmów z osobami zgłaszającymi się do komisji, zasady 

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, uchylanie, zmiana i wygaszanie 

zezwoleń, kontrola punktów sprzedaży a także prowadzenie działań edukacyjnych, 

interwencyjnych i motywacyjnych wobec osób z problemem alkoholowym oraz członków 

ich rodzin); szkolenie przeprowadziła firma: „ETOH” z Poznania, a  prowadzącą była Pani 

Teresa Kobrzyńska – ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

b) 10 czerwca 2019 r. zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla handlowców 

podnoszące kwalifikacje pt. „Kontrola  punktów sprzedaży napojów alkoholowych wg. 

obowiązujących od 2018 r. przepisów prawa”; w szkoleniu udział wzięło 20 właścicieli 

lub przedstawicieli placówek handlowych, prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

8. Współpraca  

W ramach realizacji gminnych programów współpracowano z dyrektorami szkół, pedagogami, 

kuratorami, psychologami, pracownikami socjalnymi, służbą zdrowia i Policją. 
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Walka z narkomanią  

Realizatorem „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” był Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Mosinie. 

1. Finansowanie 

Środki na finansowanie zadań pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137  

z poźn. zm.). 

 

2. Działania 

a) w szkołach prowadzona była profilaktyka dotycząca szkodliwości działania narkotyków 

oraz skutki ich zażywania, w ramach których ze środków przeznaczonych na profilaktykę 

podjęte były następujące działania: 

- 14 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mosinie przeprowadzono warsztaty 

profilaktyczne wraz z diagnozą szkolną, zajęcia z Radą Pedagogiczną oraz z rodzicami, 

które miały na celu ukazanie niebezpieczeństw w związku z zażywaniem przez dzieci i 

młodzież substancji uzależniających; warsztaty prowadziła firma „Centrum Rozwoju  

Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska” z Myślenic; w zajęciach uczestniczyło ok. 250 

uczniów, ok. 30 nauczycieli i ok. 150 rodziców, 

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie w dniu 16 maja 2019 r. przeprowadzone  zostały 

zajęcia dla uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjum, rodziców i nauczycieli pt. 

„Patologie wśród dzieci i młodzieży”; tematyka dotyczyła szkodliwości zażywania 

środków odurzających wraz z uświadomieniem własnej odpowiedzialności za ochronę 

zdrowia i życia, w zajęciach uczestniczyło ok. 300 uczniów, 19 nauczycieli i ok. 120 

rodziców, 

- w dniach 30-31 maja 2019 r. przeprowadzone zostały warsztaty w Szkole Podstawowej w 

Rogalinku z zakresu profilaktyki substancji psychoaktywnych przez trenerów z Centrum 

Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska; program w którym uczestniczyło około 

50 uczniów promował przede wszystkim czynniki chroniące przed używaniem ww. 

środków. 

Zadania finansowane były w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie ze 

środków na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi na rok 2019”, w związku, iż działania profilaktyczne są wspólne dla 

Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

b) rodziny z problemami materialnymi, bytowymi i trudnościami dotyczącymi uzależnień 

objęci byli pomocą w formie zasiłków celowych, okresowych, rodzinnych, świadczenia 

wychowawczego, świadczenia „Dobry start” i otrzymali pomoc w zakresie dożywiania, 
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c) działały świetlice opiekuńczo-wychowawcze na terenie Gminy: w Mosinie, Rogalinku, 

Rogalinie, Czapurach, Daszewicach, Krosinku do 28 lutego 2019 r., Pecnej i Krośnie, do 

których mogły uczęszczać dzieci z rodzin, w których występują problemy społeczne oraz 

korzystać z porad psychologa,  

d) funkcjonowały Punkty Konsultacyjne, w których porad udzielały dwie terapeutki, 

e) działały 2 Grupy Wsparcia, w których uczestniczyły osoby współuzależnione  

i uzależnione, 

f)  przez cały rok 2019 funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, do którego mogły zgłosić się ofiary przemocy, 

g) w Punktach Konsultacyjnych udzielano porad i konsultacji z zakresu problematyki 

alkoholowej, narkomanii, dostarczano wiedzy o chorobie alkoholowej i możliwościach jej 

leczenia, skutkach zażywania narkotyków i motywowano do podjęcia leczenia, 

h) w roku 2019 dokonano zakupu ulotek, broszur, plakatów oraz literatury o tematyce 

dotyczącej przeciwdziałania narkomanii wraz z informacjami na temat uzyskania porad, 

które przekazano do szkół, punktów konsultacyjnych oraz umieszczano na tablicach 

informacyjnych i w miejscach ogólnodostępnych; ponadto udostępniano osobom 

zainteresowanym, 

i) Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych o tematyce przeciwdziałania narkomanii               i 

alkoholizmowi, podejmowania działań, motywowania do leczenia, 

j) spotkania Grupy Wsparcia prowadzone przez 2 terapeutki odbywały się w Mosinie przy ul. 

Dworcowej 4, zgodnie z zapotrzebowaniem, poparte przedłożonym programem; grupy 

wsparcia miały charakter otwarty, co pozwoliło na korzystanie z pomocy  i wejścia do niej 

w każdym momencie; celem zajęć była pomoc osobom nie tylko uzależnionym ale także 

współuzależnionym w rozwiązywaniu problemów wynikających z życia w bliskim 

kontakcie z pijącym lub trzeźwiejącym alkoholikiem, narkomanem, likwidacja zaburzeń 

adaptacyjnych oraz uczenie się obrony przed przemocą, 

k) w roku 2019 zorganizowano i sfinansowano letni wypoczynek dla 100 dzieci z rodzin 

z problemami społecznymi w terminie od 1-10 lipca 2019 r. w Jarosławcu. 

Wykonawcą było Stowarzyszenie pod nazwą „Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy. 

Stowarzyszenie wywiązało się ze wszystkich warunków umowy, dzieci wróciły 

zadowolone i pełne wrażeń. Kolonia letnia z programem terapeutyczno – profilaktycznym 

została wyłoniona w drodze konkursu ofert, a dzieci korzystające z bezpłatnego 

wypoczynku letniego  kwalifikowane były przez szkolnych pedagogów przy współpracy 

pielęgniarek szkolno-środowiskowych oraz dyrektorów szkół. 

Wszystkie działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 

były łączone z działaniami wynikającymi z „Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi na rok 2019”.  

Ogółem ilość załatwionych spraw w Dziale Świadczeń Rodzinnych w okresie od 01 stycznia 2019 

r. do 31 grudnia 2019 r. od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  (świadczenia rodzinne, 
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świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny, 

świadczenia 500+, świadczenie „Za życiem” i „Dobry start”) 

1)   ilość zarejestrowanych dokumentów w rejestrze ogólnym 

(wnioski, zaświadczenia, sprawozdania, inne dostarczane dokumenty)  -      20 429 

2)   ilość załatwionych spraw wg rejestrów     -      11 357 

3) ilość przyjętych wniosków:        -      10 862 

w tym elektronicznych       -        6 493 

4)  ilość wydanych decyzji:       -        2 977 

5) ilość wydanych informacji (500+ i 300+)     -        8 384 

6) liczba rodzin objętych świadczeniami      -         9314       

7) ilość wypłacono świadczeń:   - 106 637 na kwotę:  41 985 892,67 zł 

 

Egzekucja z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 

(500+), świadczenia „Dobry start” (300+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 

Stwierdzenie nienależnie pobranych świadczeń poprzedzone jest: wszczęciem postępowania  

i wydaniem decyzji o uznaniu nienależnie pobranych świadczeń oraz orzeczeniem o ich zwrocie 

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

Ilość spraw  ogółem       -   192 

Ilość podjętych działań        -   189 

Ilość upomnień do zapłaty      -       32 

Zawiadomienia o sprawach zakończonych    -      35 

Ilość zawiadomień o ustawowych odsetkach do zapłaty   -       70 

Wnioski do US o stanie egzekucji z przesł. TW    -          5 

Zawiadomienia o stanie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. -             47 

 

5. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

1) OPIS UWARUNKOWAŃ 

- położenie w województwie wielkopolskim, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania,  

w granicach powiatu poznańskiego oraz graniach Stowarzyszenia Metropolia Poznań; 

- formy ochrony przyrody (WPN, RPK, obszary Natura 2000, korytarze ekologiczne); 

- układ komunikacyjny: drogi wojewódzkie (nr 430 i 431) oraz drogi powiatowe (2460P, 

2461P, 2463P, 2464P, 2465P), linia kolejowa (nr 271 – E 59); 

- ujęcie wody Mosina – Krajkowo z SUW w Mosinie oraz strefą ochrony i Główne Zbiorniki 

Wód Podziemnych (nr 144 i 150); 

- obiekty infrastruktury technicznej (linie 400/220, 110, SNN Poznań Płd, 2 GPZ, gazociąg 

średniego ciśnienia, magistrale wodociągowe, linia sieci teleradiowej); 

- kompleks wojskowy Rogalin K -7096 i Babki 7887; 

- złoża i kopaliny; 
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- struktura własnościowa. 

 

2) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW PRZESTRZENNEGO 

ZAGOSPODAROWANIA GMINY 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przyjęte 

zostało uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r.  

Powierzchnie przeznaczenia terenów pod funkcję (% powierzchni gminy z dokładnością do 0,1%) 
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Źródło: Opracowane na podstawie danych przekazywanych do GUS 

Uchwałą nr XL/272/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2013 r. Rada Miejska 

w Mosinie przystąpiła do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mosina. W okresie 1 września 2018 r. – 22 września 2018 r. odbyło się 

wyłożenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. Dyskusja 

publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

rozwiązaniami odbyła się w dniu 20 września 2018 r., a uwagi można było składać do dnia 15 

października 2018 r. Przekazanie projektu Studium Radzie Miejskiej w Mosinie celem uchwalenia 

planowane było na października 2018 r. Jednakże ze względu na bardzo duże zainteresowanie 

mieszkańców Gminy Mosina dokumentem polityki przestrzennej, jakim jest Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, bardzo liczne 

uwagi, przedmiotowe projekty uchwał nie zostały jeszcze przedłożone Radzie Miejskiej w 

Mosinie, a prace planistyczne nadal trwają.  

Trwają ostatnie analizy uwag, w tym uzgodnienia z Aquanet i poprawki w treści dokumentu, tak 

aby móc ponowić procedurę uchwalania Studium w odpowiednim zakresie. 

3) PLANY MIEJSCOWE ZAKOŃCZONE W ROKU, ZA KTÓRY 

SPORZADZANY JEST RAPORT I W TRAKCIE REALIZAJCJI 

Lp. Rok Uchwalone plany miejscowe 
Plany miejscowe w trakcie realizacji ze 

względu na rok rozpoczęcia 

1 2014 

1. Uchwała nr LVIII/401/14 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 

2014 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów części wsi 

1. MPZP Dymaczewo Nowe; 

zapoczątkowany uchwałą nr L/354/09 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 

października 2009 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu 
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Krosno (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego, poz. 3404 z 3 

czerwca 2014 r.); 

2. Uchwała nr LXIV/452/14 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 

2014 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów części wsi 

Daszewice (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego, poz. 4815 z 15 

września 2014 r.) 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów przy jeziorze Dymaczewskim w 

Dymaczewie Nowym; 

2. MPZP Krosinko (usługi w zieleni), 

zapoczątkowanych uchwałą nr XVI/91/11 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 

września 2011 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów zabudowy usługowej w zieleni w 

Krosinku; 

3. MPZP Rogalin, zapoczątkowany uchwałą 

nr XVI/94/11 Rady Miejskiej w Mosinie z 

dnia 2 września 2011 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów wsi Rogalin; 

4. MPZP Wschodnia obwodnica miasta 

Mosina, zapoczątkowany uchwałą nr 

XVII/103/11 Rady Miejskiej w Mosinie z 

dnia 29 września 2011 r. o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

przebiegu wschodniej obwodnicy miasta 

Mosina – etap I; 

5. MPZP Krajkowo, zapoczątkowany 

uchwałą nr LIX/420/14 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla południowo – 

zachodnich terenów wsi Krajkowo; 

6. MPZP Czapury (północny – zachód), 

zapoczątkowany uchwałą nr LIX/419/14 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 

kwietnia 2014 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

północno – zachodnich terenów wsi 

Czapury; 

 2015 - 

7. Żabinko, zapoczątkowany uchwałą nr 

XX/132/15 Rady Miejskiej w Mosinie z 

dnia 29 października 2015 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów wsi Żabinko w 

granicach obrębu ewidencyjnego wsi oraz 

terenów części wsi Sowiniec i Sowinki; 

8. Mosina – Sowiniec, zapoczątkowany 

uchwałą nr XX/133/15 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 29 października 2015 r. o 
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przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów części miasta 

Mosina i części wsi Sowiniec; 

9. Krosinko, zapoczątkowany uchwałą nr 

XX/134/15 Rady Miejskiej w Mosinie z 

dnia 29 października 2015 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów części wsi 

Krosinko i terenów części miasta Mosina*; 

10. Bolesławiec – Borkowice, 

zapoczątkowany uchwałą nr XX/135/15 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 

października 2015 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

południowych terenów wsi Bolesławiec 

oraz zachodnich terenów wsi Borkowice; 

11. Krosno – Drużyna, zapoczątkowany 

uchwałą nr XX/136/15 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 29 października 2015 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla  terenów części wsi 

Krosno oraz części wsi Drużyna; 

3 2016 

1. Uchwała nr XXX/237/16 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 

2016 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów przy ulicy 

Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w 

Mosinie (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego, poz. 3732) – 

częściowa zmiana planu miejscowego 

przyjętego uchwałą nr LXVI/491/06 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 

października 2006 r. – Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego, Nr 191, poz. 4482); 

2. Uchwała XXXV/298/16 Rady Miejskiej 

w Mosinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w 

sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu usytuowanego pomiędzy ulicami 

I. Jurgielewiczowej, M. 

Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i 

M. Konopnickiej w Mosinie (Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego, poz. 5064) - 

częściowa zmiana planu miejscowego 

przyjętego uchwałą nr XXIII/201/04 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 

12. Mosina: PKP, zapoczątkowany uchwałą 

nr XXVII/202/16 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 25 lutego 2016 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu części miasta 

Mosina; 

13. Drużyna: PKP, zapoczątkowany uchwałą 

nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 25 lutego 2016 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów części wsi 

Drużyna; 

14. Pecna: PKP, zapoczątkowany uchwałą nr 

XXVII/204/16 Rady Miejskiej w Mosinie 

z dnia 25 lutego 2016 r. o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu części wsi Pecna; 

15. Krosno – Krosinko, zapoczątkowany 

uchwałą nr XXXVIII/370/16 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 27 

października 2016 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu 
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kwietnia 2004 r. – Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego, Nr 103, poz. 2075); 

3. Uchwała nr XXXVII/331/16 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 

2016 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów części wsi Mieczewo (Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego, poz. 6735) 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów części wsi Krosno i Krosinko; 

16. Pecna, zapoczątkowany uchwałą nr 

XXXVIII/371/16 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 27 października 2016 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zachodnich i 

północnych terenów wsi Pecna. 

4 2017 

1. Uchwała XLV/480/17 Rady Miejskiej 

w Mosinie z dnia 27 lutego 2017 r. w 

sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów usytuowanych przy ulicy 

Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej 

w Mosinie, terenu parku gminnego 

„Strzelnica” oraz terenu usług na 

działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 

3402); 

2. Uchwała nr XLVII/529/17 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 

2017r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy 

Łaziennej w Mosinie (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego, poz. 3850); 

3. Uchwała nr LVII/646/17 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 26 

października 2017 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów części wsi 

Babki, Sasinowo, Rogalinek (Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego, poz. 8390) 

- 

5 2018 

1. Uchwała nr LXV/757/18 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 

2018 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów zabudowy 

techniczno – produkcyjnej i terenów 

zabudowy mieszkaniowej z usługami 

przy ulicy Śremskiej w Mosinie (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4161) 

– powoduje utratę mocy obowiązującej 

uchwały nr L/342/13 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 30 października 2013 r. 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 

7037); 

2. Uchwała nr LXIX/794/18 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie uchwalenia 

17. Czapury – Poznańska, zapoczątkowany 

uchwałą nr LXII/726/18 rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów przy ulicy 

Poznańskiej w Czapurach; 

18. Mosina – Jezioro Budzyńskie, 

zapoczątkowany uchwałą nr LXII/727/18 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 

stycznia 2018 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów przy jeziorze Budzyńskim w 

Mosinie; 

19. Mosina: Sowiniecka – Leśmiana – 

Gałczyńskiego, zapoczątkowany uchwałą 
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miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów części wsi 

Krosno (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego, poz. 5818); 

 

nr LXII/728/18 Rady Miejskiej w Mosinie 

z dnia 25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów przy ulicy Sowinieckiej, 

Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie, 

zmienioną uchwalą nr VII/33/19 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 

2019 r.:* 

6. 2019 

Uchwała nr XIX/128/19 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w 

sprawie uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów części wsi Krosno oraz części wsi 

Drużyna 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, z dnia 20 

stycznia 2020 r. poz. 770) 

 

20. Krosinko – uchwała nr XIV/114/19 z dnia 

8 października 2019 r. zmieniającą 

uchwałę nr XX/134/15 z dnia 29 

października 2015 r. 

21. Mosina – uchwała nr XX/141/19 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 12 grudnia 

2019 r. zmieniająca uchwałę o 

przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów przy ul. 

Sowinieckiej, Gałczyńskiej i Leśmiana w 

Mosinie. 

22. Radzewice – uchwała  nr XX/140/19 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 

grudnia 2019 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego część działki o nr ewid. 

468/4 obręb Radzewice. 

* uchwała zmieniona uchwałą z 2019 r.  

Źródło: Opracowanie własne 

POWIERZCHNIA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH OGÓŁEM  

W STOSUNKU DO POWIERZCHNI GMINY 

Lp. Rok 
Liczba obowiązujących planów 

miejscowych 

Powierzchnia w stosunku do 

powierzchni gminy w % 

1 2014 114 23,8% 

2 2015 114 23,8% 

3 2016 115 26,6% 

4 2017 116 28,4% 

5 2018 115 28,5% 

6 2019 116 29,7% 

Źródło: Opracowane na podstawie danych przekazywanych do GUS 
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LICZBA WYDANYCH WARUNKÓW ZABUDOWY W PODZIALE NA 

MIEJSCOWOŚCI 

Lp. Rok 
Liczba wydanych decyzji o 

warunkach zabudowy 

1 2014 126 

2 2015 160 

3 2016 108 

4 2017 295 

5 2018 173 

6 2019 170 

Źródło: Opracowane na podstawie danych przekazywanych do GUS 

Procentowy udział wydanych decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do miejscowości. 

Miejscowość 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Babki 2,9% 1,2% 1,8% 1,5% 2,1% 0,00% 

Baranowo 2,1% 1,8% 2,6% 25,6% 2,8% 2,94% 

Baranówko 0,0% 0,6% 0,0% 0,5% 0,0% 0,00% 

Bolesławiec 1,4% 3,6% 0,0% 0,5% 2,8% 2,94% 

Borkowice 1,4% 1,8% 0,9% 0,0% 2,1% 2,35% 

Czapury 6,4% 5,4% 1,8% 4,1% 4,9% 7,65% 

Daszewice 5,0% 1,2% 0,9% 1,0% 4,2% 2,35% 

Drużyna 1,4% 1,2% 0,9% 1,0% 0,7% 2,35% 

Dymaczewo Nowe 0,7% 1,8% 1,8% 2,6% 2,8% 1,18% 

Dymaczewo Stare 2,9% 4,8% 0,9% 5,1% 2,1% 1,18% 

Iłówiec 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,7% 0,00% 

Krajkowo 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,7% 3,53% 

Krosinko 2,1% 3,6% 6,1% 3,1% 9,1% 7,06% 

Krosno 5,7% 1,8% 8,8% 5,1% 2,8% 6,47% 

Mieczewo 7,1% 3,0% 4,4% 2,1% 5,6% 2,94% 

Mosina 40,7% 39,8% 39,5% 26,7% 27,3% 30,59% 

Nowinki 2,9% 1,2% 2,6% 1,0% 4,2% 2,35% 

Pecna 3,6% 6,6% 8,8% 3,6% 7,0% 4,71% 

Radzewice 0,0% 1,8% 0,9% 0,5% 1,4% 1,18% 

Rogalin 1,4% 4,2% 0,9% 0,5% 0,7% 5,29% 

Rogalinek 5,0% 7,8% 10,5% 8,7% 7,0% 5,88% 

Sasinowo 1,4% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,00% 

Sowiniec 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,59% 

Sowinki 2,9% 4,2% 2,6% 3,6% 4,9% 1,76% 

Świątniki 1,4% 2,4% 3,5% 0,0% 2,1% 1,18% 

Wiórek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,18% 

Żabinko 1,4% 0,0% 0,0% 1,0% 1,4% 2,35% 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 

Źródło: Opracowanie własne 
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4) OSTATNIA OCENA AKTUALNOŚCI 

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

1. uznała za aktualne w całości Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mosina, przyjęte uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie 

z dnia 25 lutego 2010 r.; 

2. uznała za aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z zastrzeżeniem 

planów miejscowych wymienionych w załączniku nr 2, a dotyczących obszarów, lub ich 

części, w stosunku do których przystąpiono do opracowania nowych planów miejscowych. 

W załączniku nr 2 w/w uchwały wskazano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

dotyczące obszarów, lub ich części, w stosunku do których przystąpiono do opracowania nowych 

planów miejscowych. Spośród wymienionych tamże planów miejscowych zakończono prace 

planistyczne nad planami miejscowymi, o których mowa w punkcie 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 9 wykazu tj. 

przyjęto następujące plany miejscowe: 

1. Uchwała nr XXIX/197/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Strzeleckiej i 

Łaziennej w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3745); 

2. Uchwała nr XXII/161/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie 

Poznańskiej w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 1738); 

3. Uchwała nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi 

Daszewice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4815); 

4. Uchwała nr XXV/173/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 2289); 

5. Uchwała nr XXXIII/228/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi 

Radzewice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 6265); 

6. Uchwała nr XXXIX/267/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie 

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi 

Drużyna, obręb Drużyna (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 2848); 

7. Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 1483). 

Plan miejscowy wymieniony w punkcie 3 wykazu tj. zapoczątkowany uchwałą nr L/354/09 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie 

Nowym jest w trakcie opracowywania. Natomiast w przypadku planu miejscowego, o którym 

mowa w punkcie 7 wykazu planu miejscowego dla terenów części wsi Rogalinek, 
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zapoczątkowanego uchwałą nr LII/368/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2009 r., 

zmienionej uchwałą nr LXIV/444/10 Rady Miejskiej w Mosinie, Rada Miejska w Mosinie uchwałą 

nr IX/46/15 z dnia 26 marca 2015 r. uchyliła przedmiotowe uchwały. Stąd też w świetle uchwały 

nr IX/51/11 z dnia 30 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego nieaktualne są: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze Dymaczewskim 

w Dymaczewie Nowym, przyjęty uchwałą nr XIII/98/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 

17 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 165, poz. 3080); 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowo – usługowego w 

Sasinowie, działka o nr ewid. 197, przyjęty uchwałą nr XLVIII/368/98 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego, Nr 16, poz. 197); 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmujący działkę o nr ewid. 95/2 (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego, Nr 125, poz. 3453); 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmujący obszar działek o nr ewid. 61/2 i 61/3, 

przyjęty uchwałą nr VII/62/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 70, poz. 1349). 

Uchwałą nr XL/272/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2013 r. Rada Miejska w 

Mosinie przystąpiła do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mosina. W okresie 1 września 2018 r. – 22 września 2018 r. odbyło się 

wyłożenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. Dyskusja 

publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

rozwiązaniami odbyła się w dniu 20 września 2018 r., a uwagi można było składać do dnia 15 

października 2018 r. Przekazanie projektu Studium Radzie Miejskiej w Mosinie celem uchwalenia 

planowane było na października 2018 r. Wraz z projektem Studium miał zostać przekazany Radzie 

Miejskiej w Mosinie projekt uchwały w sprawie aktualności obecnie obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą nr LVI/386/10 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Jednakże ze względu na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Gminy 

Mosina dokumentem polityki przestrzennej, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, bardzo liczne uwagi, przedmiotowe projekty 

uchwał nie zostały jeszcze przedłożone Radzie Miejskiej w Mosinie, a prace planistyczne nadal 

trwają. 

Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z nową oceną aktualności. Analizy i założony 

harmonogram wykazały zasadność uchwalenia nowego studium i dopiero potem sporządzenia 

oceny aktualności. 
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Do czasu uchwalenia nowej oceny aktualności przedłożono harmonogram sporządzania 

planów miejscowych oraz innych opracowań planistycznych. 

 

5) STOPIEŃ POKRYCIA OBSZARU GMINY MIEJSCOWYMI PLANAMI 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Lp. Rok 

Liczba 

obowiązujących 

planów 

miejscowych 

Powierzchnia w 

stosunku do 

powierzchni 

gminy w % 

Uchwalone plany miejscowe 

1 2014 114 23,8% 

Uchwała nr LVIII/401/14 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów części wsi Krosno (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3404 z 3 czerwca 

2014 r.); 

Uchwała nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4815 z 15 

września 2014 r.) 

2 2015 114 23,8% - 

3 2016 115 26,6% 

Uchwała nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów przy ulicy 

Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3732) – 

częściowa zmiana planu miejscowego przyjętego 

uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 19 października 2006 r. – Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego, Nr 191, poz. 4482); 

Uchwała XXXV/298/16 Rady Miejskiej w Mosinie 

z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

usytuowanego pomiędzy ulicami I. 

Jurgielewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. 

Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 5064) - 

częściowa zmiana planu miejscowego przyjętego 

uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. – Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego, Nr 103, poz. 2075); 

Uchwała nr XXXVII/331/16 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 6735) 

4 2017 116 28,4% 

Uchwała XLV/480/17 Rady Miejskiej w Mosinie z 

dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej, 

Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku 

gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług na działce 

o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego, poz. 3402); 

Uchwała nr XLVII/529/17 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka 

i ulicy Łaziennej w Mosinie (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego, poz. 3850); 

Uchwała nr LVII/646/17 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów części wsi Babki, 

Sasinowo, Rogalinek (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego, poz. 8390) 

5 2018 115 28,5% 

Uchwała nr LXV/757/18 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – 

produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z 

usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie (Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego, poz. 4161) – powoduje 

utratę mocy obowiązującej uchwały nr L/342/13 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 

2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 

7037); 

Uchwała nr LXIX/794/18 Rady Miejskiej w 

Mosinie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów części wsi Krosno (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 5818); 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazywanych do GUS 

 

6) PROGRAM OPRACOWYWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

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

przestrzennego Gminy Mosina, przyjętego uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z 

dnia 25 lutego 2010 r. wskazano, że dla właściwej struktury przestrzennej rozwijającego się miasta 

oraz wsi w gminie Mosina niezbędne jest sukcesywne sporządzanie miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego przed uruchamianiem kolejnych terenów inwestycyjnych. 

Wskazano, że terenami pretendującymi do sporządzenia planów miejscowych są nowe tereny 

inwestycyjne wyznaczone w Studium, oraz tereny w granicach istniejących jednostek osadniczych, 

które wymagają uporządkowania. Jak wynika ze Studium, Gmina zamierza sporządzać plany 

miejscowe zgodnie z granicami jednostek bilansowych w poszczególnych miejscowościach, co ma 

doprowadzić do pokrycia planami miejscowymi terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. 

 Wyżej przedstawiony program opracowywania planów miejscowych jest programem 

ogólnym, ale jednocześnie bardzo elastycznym. Program ten zakłada opracowywanie planów 

miejscowych dla wszystkich obszarów, celem pokrycia planami miejscowymi jak największego 

obszaru Gminy. Jego ewentualne doprecyzowanie wymagałoby ustalenia kryteriów ujmowania w 

programie, co wiąże się między innymi ze wskazaniem konkretnych obszarów przewidzianych do 

objęcia planami miejscowymi.  

Jednocześnie do czasu uchwalenia nowej oceny aktualności, której jednym z elementów będzie 

program opracowywania planów miejscowych przedłożono harmonogram sporządzania planów 

miejscowych oraz innych opracowań planistycznych. 

 

7) PROGRAM REWITALIZACJI 

Lista projektów realizujących program rewitalizacji rok 2019 

NAZWA PROJEKTU 

REWITALIZACYJNEGO 
STATUS 

ZAKŁADANE 

KOSZTY 

CAŁKOWITE 

(PLN) 

PONIESION

E KOSZTY 

(PLN) 

MONTAŻ 

FINANSOWY 

Zagospodarowanie terenów tzw. 

„Glinianek” 

Zrealizowane 

(Referat Inwestycji i 

Rozwoju Gminy) 

1 950 144,21 1 950 146,05 

Dofinansowanie ze 

środków UE – 1 453 

622,53 

Środki własne – 

496 523, 52 zł 

Zagospodarowanie terenu zieleni 

miejskiej nad Kanałem 

Mosińskim 

Zrealizowane 

(Referat 

Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa  

i Leśnictwa) 

1 516 485,60 1 516 485,60 

Dofinansowanie ze 

środków UE – 

1 247 726, 43 

Środki własne – 

268 759,17 

Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynku 

użyteczności publicznej 

Zakładane do realizacji 

(Referat Inwestycji i 

Rozwoju Gminy) 

2 300 000,00 - - 

Adaptacja budynku „Kogucika” 

przy ul. Wawrzyniaka na cele 

kulturalne, społeczne, 

edukacyjne, turystyczne 

Zakładane do realizacji 

- lata realizacji 2023-

2024 

(Referat Inwestycji i 

Rozwoju Gminy) 

200 000,00 - - 

Adaptacja pałacu Budzyń na cele 

kulturalne, społeczne, 

edukacyjne, turystyczne, 

Zakładane do realizacji 

lata realizacji 2023-2024 
200 000,00 - - 
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administracyjne wraz z 

rewaloryzacją Parku Budzyń i 

budową przystani kajakowej 

(Referat Inwestycji i 

Rozwoju Gminy) 

Budowa drogi „Czerwonka” 

W trakcie  realizacji 

- etap uzgodnień 

przebiegu obwodnicy 

(Referat Inwestycji i 

Rozwoju Gminy) 

5 000 000,00 - - 

Zagospodarowanie Placu 

Eleganta 

Zakładane do realizacji 

rok realizacji 2023 
200 000,00 - - 

Modernizacja Placu 20 

Października 

Zakładane do realizacji 

rok realizacji 2023 
200 000,00 - - 

Budowa basenu z 

pomieszczeniami rekreacyjnymi i 

sportowymi wraz z 

zagospodarowaniem Parku 

Gminnego „Strzelnica” w 

Mosinie 

W trakcie  realizacji 

(Referat Inwestycji i 

Rozwoju Gminy) 

2 500 000,00 - - 

Promocja przedsiębiorczości, 

pośrednictwo pracy – Gminne 

Centrum Informacji w Mosinie 

W trakcie realizacji 

- szkolenia 

(GCI – Gminne Centrum 

Informacji) 

Trudno 

jednoznacznie 

oszacować 

200 zł 

(wynajęcie 

Sali) 

Środki własne 

Zintegrowane Węzły 

Przesiadkowe 

W trakcie  realizacji 

(Referat Inwestycji i 

Rozwoju Gminy) 

8 173 371,66 w trakcie 

Dofinansowanie ze 

środków UE – 

6 947 365,9 

Środki własne – 

1 226 005,76 

Ptasi Park – zagospodarowanie 

terenu 

Zakładane do realizacji 

(Referat 

Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa  

i Leśnictwa) 

200 000,00 - - 

Analiza obszaru gminy Mosina 

pod kątem wyznaczenia i 

przystosowania terenu pod 

organizację imprez masowych 

Zakładane do realizacji 

 
40 000,00 - - 

Budowa wschodniej obwodnicy 

Miasta Mosina 

Zakładane do realizacji 

lata realizacji 

2018-2027 

(Referat Inwestycji i 

Rozwoju Gminy) 

750 000,00 - - 

 

8) PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Burmistrz Gminy Mosina działając w imieniu Gminy Mosina umową nr PP.1272.2018.AP 

z dnia 8 listopada 2018 r. powierzył dokończenie opracowywania programu nowemu podmiotowi.  

Projekt dokumentu przekazany został do zaopiniowania w listopadzie 2019 r. do 

Powiatowego Konserwatora Zabytków.  
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9) REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z SYTUOWANIEM 

OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH, 

OGRODZEŃ 

W dniu 29 maja 2018 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LXIX/795/18 w sprawie 

przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 

standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane. Analizowane 

były dwa podejścia do zagadnienia tj.  

1. dokładna inwentaryzacja wszystkich reklam na terenie gminy w odniesieniu do działki 

ewidencyjnej / adresu i następnie przygotowanie projektu uchwały określającej zasady i 

parametry - podejście to było o tyle ryzykowne, że w momencie podejmowania uchwały 

inwentaryzacja byłaby już nieaktualna, a koszt takiej inwentaryzacji byłby bardzo wysoki; 

2. przygotowanie projektu uchwały w toku dyskusji z mieszkańcami, przedsiębiorcami tj. 

jakiego rodzaju reklamy akceptują, czego nie chcą, wspólne ustalenie parametrów  

i dopiero po podjęciu uchwały, stopniowa inwentaryzacja reklam w terenie w odniesieniu 

do działki budowlanej i egzekucja podatkowa - przepisy dopuszczają zróżnicowanie 

ustaleń, dla poszczególnych części gminy np. inne bardziej restrykcyjne przepisy dla 

centrum miasta, a np. lżejsze dla innych terenów np. działalności gospodarczej. 

Analizy wskazały słuszność drugiego podejścia, jednakże przy założeniu, że rozwiązanie, które 

zadowoli w pełni wszystkie strony jest niemożliwe do wypracowania. 

Uchwała reklamowa to nie tylko uchwała "planistyczna", ale przede wszystkim podatkowa. 

Przygotowanie i wdrożenie uchwały reklamowej wiąże się przede wszystkim z odpowiednim 

przygotowaniem Referatu Finansowo – Budżetowego oraz Straży Miejskiej do inwentaryzacji, 

naliczania tej opłaty i jej egzekucji. Przygotowanie Referatu Finansowo – Budżetowego obejmuje 

także przygotowanie systemu finansowo – księgowego do tego celu.  

Obecnie trwają prace nad spotkaniem informacyjno – konsultacyjnym, gdzie zaprezentowana 

zostanie problematyka istoty sprawy. Na spotkanie zaproszeni zostaną m.in. mieszkańcy, 

przedsiębiorcy i radni. Spotkanie zorganizowane zostanie po ustaniu ograniczeń związanych 

z koronawirusem. 

 

10) AKTUALIZACJA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

Zinwentaryzowano brakujący wykaz planów miejscowych, który zaimplementowany zostanie w 

system Spektrum. Obecnie trwają prace po stronie Wykonawcy Spektrum związane  

z realizacją usługi. 
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6. OCHRONA ŚRODOWISKA 

1) INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna na  terenie Gminy Mosina  realizowana jest przez: 

• Gminę Mosina z własnych środków budżetowych jako zadania własne gminy; 

• powołane do realizacji zadań w tym zakresie właściwe Spółki.  

Gmina Mosina zaopatrywana jest w wodę za pośrednictwem 2 operatorów: 

• Aquanet S.A.  w Poznaniu; 

• Majątek Rogalin Sp. z o.o. 

Część prawobrzeżnego obszaru gminy Mosina zaopatrywana jest w wodę z wodociągowego 

systemu eksploatowanego przez „Majątek Rogalin Sp. z o.o.”  

Spółka dostarcza wodę pitną do miejscowości: Rogalinek, Sasinowo, Rogalin, Świątniki, 

Mieczewo i Radzewice. 

Zakres  sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Majątku Rogalin Sp. z o.o. 

 

MAJĄTEK ROGALIN Sp. z o.o. 

Długość sieci 

ogółem [km] 

Liczba przyłączy wodociągowych 

2017 2018 2019 Ogółem [szt.] 

 46.791 6 4 3 1041 

Źródło: opracowano na podstawie danych z Majątku Rogalin Sp z o.o. 

 

Zakres sieci wodociągowej  w poszczególnych miejscowościach 

Miejscowości Liczba mieszkańców Długość sieci [m] Sieci na 1 mk   [m/mk] 

Rogalin 729 13 380 18,35 

Rogalinek 1608 12 207 7,59 

Świątniki 325 6 039 18,58 

Mieczewo 576 6 975 12,11 

Sasinowo 172 2 766 16,08 

Radzewice 397 5 424 13,66 

RAZEM 3807 46 791 12,29 

Źródło: opracowano na podstawie danych z Majątku Rogalin Sp z o.o. 

 

AQUANET SA jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu 

terytorialnego, działającą w formie spółki akcyjnej.  

W obecnej formie prawnej Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym od 25 

maja 2005 roku. 

Akcjonariuszami Spółki są:  

1. Miasto Poznań: 867 663 723 akcji o wartości 867 663 723,00 zł, tj. 77,38%  

2. Pozostali akcjonariusze: 253 626 499 akcji o wartości 253 626 499,00 zł, tj. 22,62%  
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W tym: Gmina Mosina: 74 518 984 akcji o wartości 74 518 984,00 zł, tj. 6,65% (jako największy 

akcjonariusz oprócz m. Poznania). 

Do najważniejszych obszarów działalności Spółki należą:  

1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,  

2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.  

Aquanet S.A. na podstawie zezwolenia Burmistrza Gminy Mosina prowadzi działalność na terenie 

Gminy Mosina  w zakresie:  

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

- zbiorowego   odprowadzania ścieków. 

W 2019 r. Spółka świadczyła usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania nieczystości 

ciekłych dla następujących  miejscowości z terenu Gminy Mosina, tj:,  Baranowo, Baranówko, 

Daszewice, Drużyna, Konstantynowo, Krajkowo, Krosinko, Krosno, Mosina, Nowinki, Pecna, 

Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Sowinki, Sowiniec, Żabinko. 

Działalność Aquanet S.A.  objęta zezwoleniem w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody 

obejmuje wszystkie miejscowości z terenu Gminy Mosina z wyłączeniem obszaru obsługiwanego 

przez Majątek Rogalin Sp. z o.o.tj. miejscowości Rogalin, Rogalinek, Świątniki, Mieczewo, 

Radzewice i Sasinowo.,  

 

Długości czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mosina będącej w eksploatacji Aquanet 

S.A.  

GMINA MOSINA SIEĆ WODOCIĄGOWA 

LATA 

REALIZACJI 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

DŁUGOŚCI [KM] 73,74 150,72 159,02 176,7 192,32 210,3 217,7 

Źródło: opracowano na podstawie danych z Aquanet S.A. w Poznaniu 

 

Długości czynnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mosina będącej  

w eksploatacji  Aquanet S.A.  

GMINA MOSINA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

LATA REALIZACJI 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

DŁUGOŚCI [KM] 6,2 11,01 54,7 125,48 138,34 165,29 168,33 

Źródło: opracowano na podstawie danych z Aquanet S.A. w Poznaniu 

 

Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej  

GMINA MOSINA 2019 rok OGÓŁEM [szt.] 

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 207 6 155 

Źródło: opracowano na podstawie danych z Aquanet S.A. w Poznaniu 

 

Liczba przyłączy do sieci wodociągowej 

GMINA MOSINA 2019 rok OGÓŁEM [szt.] 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 224 8 391 

Źródło: opracowano na podstawie danych z Aquanet S.A. w Poznaniu 
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Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych („WPRiM”)   

Aquanet S.A. realizuje swoje przedsięwzięcia w oparciu o Wieloletni Plan Rozwoju  

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Aquanet S.A. opracowywany w perspektywie 10-letniej. WPRiM uwzględnia ustalenia 

Akcjonariuszy zawarte w Porozumieniu z dnia 31.03.2009 r. w celu ustalenia zasad współpracy w 

zakresie określenia puli środków finansowych, jakie mają być przeznaczone przez Aquanet S.A. 

na realizację nowych inwestycji sieciowych na terenie poszczególnych Akcjonariuszy oraz w celu 

określenia zasad współpracy pomiędzy Akcjonariuszami, w zakresie wybierania projektów 

inwestycyjnych do realizacji.  
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Realizacja inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w latach 2015-2019 w Gminie Mosina 

Lp.  Numer i nazwa zadania Zakres inwestycji Status 
Nakłady poniesione  [zł] 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

3-03-04-011-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w ul. 

Powstańców Wielkopolskich 

i Orzeszkowej oraz 25 

Stycznia 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców 

Wlkp. DN 100 dł. 290 m wraz z przyłączami. 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej 

DN 150 dł. 200 m wraz z przyłączami. 

Budowa sieci wodociągowej w ul. 25 Stycznia DN 

150 dł. ok. 345 m wraz z przyłączami. 

2017 - 2019 - dokumentacja projektowa  

2020 - 2021 - roboty budowlano - montażowe 

w trakcie 

projektowania 
0,00 0,00 1 720,93 28 746,69 28 551,37 

2 

3-03-11-062-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w ul. 

Czereśniowej i ul. bocznej od 

Czereśniowej w Dymaczewie 

Starym 

Budowa sieci wodociągowej: 

-    w ul. Czereśniowej DN 150 mm, dł. ok. 250 m 

-    w ul. bocznej od Czereśniowej DN 100 mm, dł. 

ok. 120 m 

zakończone 72 405,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

3-03-11-066-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w ul. 

Platanowej i Gajowej 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Platanowej  i 

Gajowej DN 150 mm, dł. ok. 686 m 
zakończone 140 495,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

3-03-11-067-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w ul. 

Piaskowej w Krośnie 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. 

Turkusowej i Tylnej DN 125 mm, dł. 264,5 m, 12 

szt. przyłączy wodociągowych DN32 o łącznej 

długości L=71,5m.; Przyłącza dodatkowe 3 szt. 

DN32 o łącznej długości L=31,5m. 

zakończone 0,00 5 425,00 10 406,24 224 783,31 715,31 

5 

3-03-11-094-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w rejonie ul. 

Konopnickiej i Orzeszkowej 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. 

Konopnickiej i Orzeszkowej  DN 150 mm o 

dł.2650 m 

zakończone 257 631,55 117 201,48 0,00 0,00 0,00 

6 

3-03-11-099-1 Mosina -  sieć 

wodociągowa w rejonie 

ul.Pogodnej w Dymaczewie 

Nowym 

Budowa sieci wodociągowej DN 150 mm o dł.1806 

m 
zakończone 0,00 414 228,23 0,00 0,00 0,00 

7 

3-03-11-105-1 Mosina - sieć 

wodociagowa w ul. Jesienna, 

Wiosenna, Źwirowa w 

Krośnie 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: 

Jesiennej, Wiosennej i Źwirowej  DN 125 mm o dł 

920 m 

zakończone -156 507,90 176 438,56 0,00 0,00 0,00 
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8 

3-03-11-115-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w ul. Wodnej i 

bocznej 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wodnej 

DN 150 mm, dł.570 m, DN100mm. dł. 310m, DN 

63 mm, dł.50 m wraz z przyłączami oraz w ul. 

Matejki DN100mm, dł.70m,   

2018-2019 - dokumentacja projektowa  

2020-2021 - roboty budowlano - montażowe 

w trakcie 

projektowania 
0,00 0,00 106 644,50 9 141,18 57 307,45 

9 

3-03-12-056-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w 

Borkowicach 

Zakres I Borkowice Budowa sieci wodociągowej o 

średnicy DN200 i długości L= 1 020 m wraz z 

przyłączami  

Zakres II Borkowice/Krosno Budowa sieci 

wodociągowej DN200 i długości L= 1 800 m wraz 

z przyłączami.  

Razem sieć wodociągowa: L=3 620 m  

2019-2021 - dokumentacja projektowa  

2022-2023 - roboty budowlano - montażowe 

w trakcie 

projektowania 
0,00 30 242,63 10 751,74 6 694,86 31 154,30 

10 

3-03-13-018-0 Mosina -  sieć 

wodociągowa w ul. 

Sowinieckiej i Żeromskiego 

Wymiana wodociągu w ul. Sowinieckiej na 

odcinku od ul. Czereśniowej do studni 

wodomierzowej za Stacją Uzdatniania Wody o 

łącznej dł. 243 m i średnicy 150 mm 

Wymiana wodociągu w ul. Żeromskiego na odc. od 

ul. Sowinieckiej nr 49 do ul. Boya - Żeleńskiego 

łączna dł. 185,5 m i średnicy 150 mm, przełączenia 

do nowej sieci istniejących przyłączy, wykonanie 

nowych i wymiana istniejących przyłączy 

2014-2018 - dokumentacja projektowa  

2019-2021 – realizacja robót 

przygotowanie do 

przetargu na 

RBM 

16 130,00 17 504,86 10 961,75 8 896,20 46 468,70 

11 

3-03-14-116-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w rejonie ul. 

Krótkiej  w Nowinkach 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej DN 100 

mm dł. 340m wraz z przyłączami 

2019-2021 roboty budowlano - montażowe 

przetarg na RBM  0,00 1 574,47 2 915,80 8 334,39 

12 
3-03-14-185-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w ul. Bukowej 

Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o dł. 325 

m. 
zakończone 43 883,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 

3-03-14-190-0 Mosina - 

magistrala wodociągowa w 

Czapurach 

Wyposażenie komory technologicznej w reduktor 

ciśnienia, filtr, by-pass technologiczny oraz 

armaturę zaporową   

wymiana rury żeliwnej DN 1200 mm na rurę 

stalową 3LPE z wewnętrzną wykładziną 

cementową o dł. ca 320m   

zakończone 0,00 793 129,61 0,00 0,00 0,00 
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budowa odcinka sieci wodociągowej DN 200 mm o 

dł. ca 5 m 

14 

3-03-15-164-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w ul. Krętej - 

Czapury 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej DN 100 

mm, dł.150 m wraz z przyłączami 
przetarg na DP  0,00 0,00 0,00 1 509,00 

15 

3-03-15-263-0 Mosina - sieć 

wodociągowa na Pl. 20 

Października 

Likwidacja prowizorycznego wodociągu i dwóch 

końcówek sieci na dł. 28 m, oraz budowa 

wodociągu DN 100 mm, dł. 80 m (łącznie 108 m) 

oraz wymiana istniejących przyłączy 

zakończone 0,00 0,00 1 720,93 9 584,00 0,00 

16 

3-03-16-015-1 Mosina - sieć 

wodociagowa w ul. 

Granicznej w Drużynie 

Budowa sieci wodociagowej DN 100 mm o dł. ok. 

92 m 
zakończone 0,00 24 810,00 0,00 0,00 0,00 

17 

3-03-16-065-0 Mosina - sieć 

wodociągowa w ul. Witosa w 

Dymaczewie Nowym 

Przebudowa sieci na odcinku od.dz. nr 310 do dz. 

nr 187 (ul. Witosa 53), DN 150mm, dł. ok. 375m + 

przepięcie przyłączy  

2017-2019 dokumentacja techniczna  

2020-2021 roboty budowlano-montażowe 

w trakcie 

projektowania 
0,00 0,00 2 662,50 0,00 18 742,04 

18 

3-03-17-013-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w ul. Sosnowej 

w Pecnej 

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej DN 

100mm, dł. 548,0 m wraz z przyłączami. Gmina 

zleciła dokumentację projektową na własny koszt.  

2020 - 2021 - roboty budowlano - montażowe 

przetarg na RBM 0,00 0,00 0,00 0,00 20 391,00 

19 

3-03-17-060-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w ul. Nad 

Potokiem, Malinowa, 

Krańcowa w Krosinku 

Budowa sieci wodociągowej w ulicach Nad 

Potokiem, Malinowa, Krańcowa wraz z 

przyłączami:  

- PE DN 125mm, dł. 982m  

- PE DN 180mm, dł. 1388m  

2019-2020 - dokumentacja projektowa 

2021-2022 - roboty budowlano-montażowe 

doprojektowanie 

brakujących 

elementów 

0,00 0,00 2 801,29 2 464,39 17 800,80 

20 

3-03-17-071-1 Mosina - sieć 

wodociągowa w rej ul. 

Strzeleckiej w Mosinie, ul. 

Lipowej w Krośnie 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic 

Strzelecka / Lipowa DN100mm, dł. 1590m wraz z 

przyłączami 

2020-2021 dokumentacja projektowa  

2022-2023 roboty budowlano-montażowe 

w trakcie 

projektowania 
0,00 0,00 0,00 0,00 2 255,34 

21 
3-03-17-213-0 Mosina - sieć 

wodociągowa w ul. Nowej 

Wymiana sieci wodociągowej o średnicy DN 50 

mm i łącznej długości ok. 200 m. 
zakończone 0,00 0,00 127 065,03 211 915,61 0,00 
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22 

5-03-08-028-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna wraz z 

przyłączami w Daszewicach 

Budowa kanalizacji sanitarnej: 

kanał DN 500 mm dł. 19,5 m 

kanał DN 400 mm dł. 1611 m 

kanał DN 250 mm dł. 1539,5 m 

kanał DN 200 mm dł. 281,5 m 

kanał DN 160 mm dł. 20 m 

5 przepompownie ścieków, zakup działek 

ruroc. tł. DN 225 mm dł. 651,5 m 

ruroc. tł. DN 160 mm dł. 729,5 m 

ruroc. tł. DN 90 mm dł. 367 m 

realizacja robót uzupełniających - długość kanału 

ok 800m, przyłącza kanalizacyjne 

zakończone 4 039 890,11 1 312 588,91 34,00 0,00 0,00 

23 

5-03-09-013-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna wraz z 

przyłączami w Krosinku 

Budowa kanalizacji na terenie gminy Mosina w 

miejscowości Krosinko  

Zakres rzeczowy: 

- k.s. fi 20-30 cm dł. 7 400 m 

- r. tł. fi 180 mm dł. 1 510 m 

- przepompownie 3 szt. 1 punkt podnoszenia 

ścieków 

- przykanaliki 2 000 m 

zakończone -376 828,25 2 749,82 0,00 0,00 0,00 

24 

5-03-11-098-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna w ulicy 

Rolnej i rej. Dębowej w 

Nowinkach 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej wraz 

z przyłączami :  

- kanał grawitacyjny DN 200 mm o dł.170 m  

- rurociąg tłoczny DN 90 mm o dł. 200 m  

- przepompownia ścieków - 1 szt.  

- przyłącza 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Dębowej 

wraz z przyłączami:  

- kanał grawitacyjny DN 200 mm o dł.160 m  

- rurociąg tłoczny DN 90 mm o dł. 180 m  

- przepompownia ścieków - 1 szt.  

- przyłącza 

2020-2021 dokumentacja projektowa  

2022-2023 roboty budowlano-montażowe 

w trakcie 

projektowania 
0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,44 

25 

5-03-13-111-1  Mosina - 

kanalizacja sanitarna w 

Baranowie 

Budowa kanału sanitarnego DN 200 mm o dł. ok. 

100 m 
zakończone 9 440,00 109 272,81 0,00 0,00 0,00 
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26 

5-03-13-130-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna w 

części wsi Baranowo 

ETAP I Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej o długości L=1 247,58m wraz z 

rurociągiem kanalizacji tłocznej L=376,98 i 

przyłączami. Demontaż istniejącej sieci 

wodociągowej o długości L=124,71 m Sieć 

wodociągowa DN180 realizowana o długości 

L=247,66 m Zabezpieczenie magistrali wody 

surowej o DN1000 mm.  

ETAP II Budowa kanalizacji sanitarnej DN 

200mm, długość L = 675 m wraz z przyłączami  

ETAP III Budowa kanalizacji sanitarnej DN 

200mm, długość L = 800 m wraz z przyłączami  

2014 - koncepcja  

2015 - 2016- dokumentacja projektowa etap I  

2019 - 2020 - roboty budowlano-montażowe etap I  

2020 - 2022 - dokumentacja projektowa etap II  

2022 - 2023 - roboty budowlano-montażowe etap II  

2024 - 2026 - dokumentacja projektowa etap III  

2026 - 2027 - roboty budowlano - montażowe etap 

III 

etap I - w trakcie 

RBM         etap II 

- w trakcie 

projektowania 

0,00 60 465,43 50 057,59 73 189,06 926 820,73 

27 

5-03-13-131-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna dla 

części wsi Sowinki 

Budowa kanałów sanitarnych DN 200 mm - dł. 

5887,0 m, dwóch przepompowni ścieków, 

rurociągów tłocznych: PE125, L=571,0m, SR85-P1 

PE110, L=204,7m wraz z przyłączami 

2016-2018 - dokumentacja projektowa  

2020-2022 - roboty budowlano-montażowe 

przetarg na RBM 0,00 83 542,01 59 445,51 86 620,41 67 770,98 

28 

5-03-13-137-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna w 

Żabinko 

Budowa kanalizacji sanitarnej: kanał grawitacyjny: 

DN 200 mm - dł.2310 m; DN 300 mm - dł.405 m, 

rurociąg tłoczny: DN 75 mm o dł.1529 m; DN 200 

mm o dł.4600 m, 3 przepompownie, 1 tłocznia - 

wraz z przyłączami 

zakończone 0,00 54 452,30 2 114,14 40 243,53 647,00 

29 

5-03-13-138-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna dla 

terenów części wsi Krosno 

Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 - 300 o dł. 

ok. 5 330 m, wraz z przyłączami oraz rurociągu 

tłocznego DN 75 - 200 o dł. ok 1400 m i 2 

przepompowni, 

zakończone 26 384,78 0,00 18 110,07 98 260,54 114 722,41 

30 
5-03-13-140-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna na 

Budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjny 

DN200 - dł. 20 912 m, DN250- dł. 9 m, DN300- dł. 

w trakcie 

projektowania 
34 884,05 213 142,20 701 179,25 324 705,33 53 289,15 
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terenie wsi: Czapury, 

Wiórek, Babki i ul. 

Starołęckiej 

295,5 m, DN400- dł. 538, DN500- 473 m, 

ŁĄCZNIE: 22 227 m - r. tłoczny DN 90-315 mm - 

dł. ok. 6 956 m, - 17 przepompowni, wraz z 

przyłączami 

2014-2020 - dokumentacja projektowa  

2021-2023 - roboty budowlano-montażowe 

31 

5-03-13-144-1 Mosina -  

kanalizacja sanitarna w 

Baranówku 

Budowa kanalizacji sanitarnej: DN 200 o dł. ok. 

1825 m, przepompownia - 1 szt., rurociąg tłoczny 

DN 90 o dł. ok. 35 m wraz z przyłączami 

2018-2020 - dokumentacja projektowa  

2020-2021 - roboty budowlano-montażowe 

rezygnacja z 

zadania przez 

Gminę, 

rozwiązanie 

umowy na DP 

0,00 0,00 3 666,41 20 958,62 19 446,71 

32 

5-03-14-001-1 Aglomeracja 

Mosina-Puszczykowo: 

Mosina - kanalizaca sanitarna 

w rejonie Świerkowej i 

Sosnowej w Rogalinku 

Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o dł. 

547,8 mb oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do 

19 posesji 

zakończone 324 990,13 10 207,04 0,00 0,00 0,00 

33 

5-03-14-211-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna w ul. 

Krótkiej w Drużynie 

Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Krótkiej 

DN 200mm,dł.280 m wraz z przyłączami. Gmina 

opracowała dokumentacje projektową  

2019 - 2020- roboty budowlano-montażowe 

przetarg na RBM 0,00 0,00 1 681,47 0,00 11 837,67 

34 

5-03-15-166-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna w rej. 

ul. Orzeszkowej i 

Konopnickiej 

Budowa kanalizacji sanitarnej DN 250 mm - dł. ok. 

2264 m wraz z  przyłączami 
zakończone 380 381,20 179 154,37 374,80 0,00 0,00 

35 

5-03-16-138-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna w ul. 

Leśnej w Daszewicach 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej DN 

200mm, dł. 340m wraz z przyłączami  

2017 - 2018 - dokumentacja projektowa (Gmina 

opracowała dokumentację projektową z własnych 

środków)  

2019 - 2021- roboty budowlano - montażowe 

przetarg na PBM 0,00 0,00 0,00 3 862,33 3 715,00 

36 

5-03-16-158-0 Mosina - 

kanalizacja sanitarna w ul. 

Topolowej 

Wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w 

Mosinie (miedzy ul. Skrajną a ul. Czarnieckiego) o 

długości do ok. 602 m sieci kanalizacji sanitarnej z 

rur betonowych o średnicy DN 300, DN 250 oraz 

DN 200 

zakończone  732 276,87 0,00 0,00 0,00 
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37 

5-03-17-101-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna w ul. 

Nad Potokiem, Malinowa, 

Krańcowa w Krosinku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Nad 

Potokiem, Malinowej, Parkowej, Krańcowej wraz z 

przyłączami:  

- kanał grawitacyjny DN200mm, dł.2007m  

- rurociąg tłoczny DN75mm, dł. 132,5m  

- przepompownia ścieków - 2 szt. 

Gmina opracowała dokumentację projektową. 

Realizacja po dostosowaniu projektu do standardów 

AQUANET i zaprojektowaniu przyłączy 

kanalizacyjnych.  

2020-2021 - dokumentacja projektowa  

2021-2022 - roboty budowlano-montażowe 

doprojektowanie 

brakujących 

elementów 

0,00 0,00 3 778,21 3 299,13 23 712,11 

38 

5-03-17-128-1 Mosina - 

kanalizacja sanitarna w rej. 

ul. Strzeleckiej 

Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Strzeleckiej 

w Mosinie, Lipowej w Krośnie DN 200mm, dł. 

1560m wraz z przyłączami  

2020 - 2022 dokumentacja projektowa  

2022 - 2023 roboty budowlano-montażowe 

w trakcie 

projektowania 
0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,11 

39 

5-03-17-212-0 Mosina - 

kanalizacja sanitarna w ul. 

Topolowej 

Renowacja kanału DN 200 o długości ok. 100 m 

wraz z renowacją 4 szt. studni. 
zakończone 0,00 0,00 1 138,46 178 944,00 0,00 

Razem  4 813 180,05 4 338 848,13 1 117 889,29 1 335 224,99 1 460 424,01 

  

 zadania w trakcie realizacji - będą również wykazane w zestawieniu zadań obecnie realizowanych i planowanych w WPRiM 

DP dokumentacja projektowa  

RBM roboty budowlano-montażowe  

 Żródło: opracowano na podstawie danych z Aquanet S.A. w 

Poznaniu 
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Sieć kanalizacyjna wybudowana po 2015 roku na terenie gminy 

Mosina 

Skala 1:95000 

Legenda:  

----- Sieć kanalizacyjna - własność AQUANET S.A.       

------- Sieć kanalizacyjna - własność KLIENT (Gmina Mosina, Inwestor prywatny) 

 

Źródło: opracowano na podstawie danych Aquanet S.A. w Poznaniu
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Sieć wodociągowa wybudowana po 2015 roku na terenie gminy 

Mosina 

 

Skala 1:95000 

Legenda:  

----- Sieć wodociągowa  - własność AQUANET S.A.     

--------- Sieć wodociągowa - własność KLIENT (Gmina Mosina, Inwestor prywatny) 

 

Źródło: opracowano na podstawie danych Aquanet S.A. w Poznaniu 
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Harmonogram realizacji zadań wodociągowo-kanalizacyjnych  z WPRiM 2020-2029 

 

Numer zadania Nazwa zadania 
Planowany budżet na lata 2020-2029 

(WPRiM) [złl 

Planowany 

rok 

zakończenia 

zadania 

(WPRiM) 

Aktualny status 

zadania 

  SIECI WODOCIĄGOWE   

3-03-04-011-1 
Mosina - sieć wodociągowa w ul. Powstańców Wielkopolskich i 

Orzeszkowej oraz 25 Stycznia 
1 742 899 2021 

realizacja 

dokumentacji 

projektowej 

3-03-11-091-1 Mosina - sieć wodociągowa w Borkowicach 4 029 000 2029 nierozpoczęte 

3-03-11-115-1 Mosina - sieć wodociągowa w ul. Wodnej i bocznej 1 571 540 2022 

realizacja 

dokumentacji 

projektowej 

3-03-12-056-1 Mosina - sieć wodociągowa relacji Krosno - Borkowice 3 039 200 2023 

realizacja 

dokumentacji    

projektowej 

3-03-13-018-0 Mosina - sieć wodociągowa w ul. Sowinieckiej i Żeromskiego 3 581 814 2021 

przetarg na roboty 

budowlano-

montażowe 

3-03-14-116-1 Mosina - sieć wodociągowa w rejonie ul. Krótkiej w Drużynie 394 000 2021 

przetarg na roboty 

budowlano-

montażowe 

3-03-14-167-1 Mosina - sieć wodociągowa w Baranowie 180 000 2023 nierozpoczęte 

3-03-15-164-1 Mosina - sieć wodociągowa w ul. Krętej w Czapurach 304 000 2023 

przetarg na 

dokumentacje 

projektową 

3-03-15-255-1 
Mosina - sieć wodociągowa w ul. Wierzbowej i bocznych w 

Daszewicach 
2 305 000 2025 nierozpoczęte 

3-03-15-262-0 Mosina - sieć wodociągowa w ul. Poznańskiej i Szkolnej w Wiórku 492 000 2024 nierozpoczęte 

3-03-15-263-0 Mosina - sieć wodociągowa na PI. 20 Października 176 118 2021 

realizacja 

dokumentacji 

projektowej 
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3-03-16-065-0 Mosina - sieć wodociągowa w ul. Witosa w Dymaczewie Nowym 407 033 2021 

realizacja 

dokumentacji 

projektowej 

3-03-17-013-1 Mosina - sieć wodociągowa w ul. Sosnowej w Pecnej 401 000 2021 

przetarg na roboty 

budowlano-

montażowe 

3-03-17-060-1 
Mosina - sieć wodociągowa w ul. Nad Potokiem, Malinowa, Krańcowa 

w Krosinku 
2 594 952 2022 

uzupełnienie 

dokumentacji 

projektowej 

3-03-17-070-1 
Mosina - sieć wodociągowa w ul. Cybisa w Mosinie, ul. Polna w 

Krośnie 
187 000 2024 

przetarg na 

dokumentacje 

projektową 

3-03-17-071-1 
Mosina - sieć wodociągowa w rej ul. Strzeleckiej w Mosinie, ul. 

Lipowej w Krośnie 
2 199 000 2023 

realizacja 

dokumentacji 

projektowej 

3-03-17-135-1 
Mosina - sieć wodociągowa w rej. ul. Orzeszkowej i Konopnickiej 

(przedłużenie Brandysa i Fredry) 
179 000 2021 nierozpoczęte 

3-03-17-139-1 Mosina - sieć wodociągową w ul. Lema 741 000 2022 nierozpoczęte 

3-03-17-149-1 Mosina - sieć wodociągowa w Sowinkach 3 629 000 2023 nierozpoczęte 

3-03-18-076-1 Mosina - sieć wodociągowa w ul. bocznej od Lipowej w Pecnej 73 000 2025 nierozpoczęte 

  
SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ 
  

5-03-11-098-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Dębowej w Nowinkach 1 160 000 2023 

realizacja 

dokumentacji 

projektowej 

5-03-11-113-1 
Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej, Zacisze, Choinkowej w 

Drużynie. 
1 405 000 2029 nierozpoczęte 

5-03-13-130-1 
Mosina - kanalizacja sanitarna w części wsi Baranowo etap I. II i III. 

przełożenie wodociągu DN 100 mm 
4 268 302 2027 

etap I - w trakcie 

roboty 

budowalno-

montażowe etap 

II - realizacja 

dokumentacji 

projektowej etap 

III - 

nierozpoczęty 
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Harmonogram realizacji zadań z WPRiM 2020-2029 w Gminie Mosina 

   
 

     

Numer zadania Nazwa zadania 
Planowany budżet na lata 2020-2029 

(WPRiM) [zł] 

Planowany 

rok 

zakończenia 

zadania 

(WPRiM) 

Aktualny status 

zadania 

5-03-13-131-1 Mosina - kanalizacja sanitarna dla części wsi Sowinki 10 832 347 2022 

przygotowanie do 

przetargu na 

roboty 

budowalno-

montażowe 

5-03-13-138-1 Mosina - kanalizacja sanitarna dla terenów części wsi Krosno 10 158 158 2023 

realizacja 

dokumentacji 

projektowej 

5-03-13-140-1 
Mosina - kanalizacja sanitarna na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i 

ul. Starołęckiej w Poznaniu 
79 907 240 2023 

realizacja 

dokumentacji 

projektowej 

5-03-14-211-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Krótkiej w Drużynie 371 000 2020 

przetarg na roboty 

budowlano-

montażowe 

5-03-16-054-0 Mosina - sieć kanalizacyjna w ul. Wiosny Ludów i Sowińskiego 1 325 000 2028 nierozpoczęte 

5-03-16-138-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej w Daszewicach 900 000 2021 

aktualizacja 

dokumentacji 

projektowej 

5-03-17-101-1 
Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Nad Potokiem, Malinowa, 

Krańcowa w Krosinku 
3 451 030 2022 

uzupełnienie 

dokumentacji 

projektowej 

5-03-17-106-1 
Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Cybisa w Mosinie i ul. Polnej w 

Krośnie 
182 000 2024 

przetarg na 

dokumentacje 

projektową 
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5-03-17-128-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Strzeleckiej 2 397 000 2023 

realizacja 

dokumentacji   

projektowej 

5-03-17-136-1 
Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Orzeszkowej/Konopnickiej 

(przedłużenie Brandysa i Fredry) 
133 000 2021 nierozpoczęte 

5-03-17-145-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Lema 2 322 000 2022 nierozpoczęte 

5-03-17-146-1 
Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Wierzbowej i bocznych w 

Daszewicach 
3 080 000 2025 nierozpoczęte 

5-03-17-148-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Dębowa-Leśna w Czapurach 1 358 000 2023 

przetarg na 

dokumentacje 

projektową 

5-03-17-154-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Słonecznej w Rogalinku 730 000 2023 

przetarg na 

dokumentacje 

projektową 

5-03-18-018-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Sowinieckiej 692 000 2021 nierozpoczęte 

5-03-19-024-1 Mosina - kanalizacja sanitarna w Sowinkach etap II 939 000 po 2029 nierozpoczęte 

5-03-19-110-1 Mosina - kanalizacja sanitarna na oś. Leśnym w Czapurach 30 000 po 2029 nierozpoczęte 

 RAZEM 153 867 633   
     

     

zadanie dla których RBM rozpoczęły się w 2019 roku    

DP   -  dokumentacja projektowa 

RBM  -  roboty budowlano – montażowe 

 

Źródło: opracowano na podstawie danych z Aquanet S.A. w 

Poznaniu 
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Infrastruktura kanalizacyjna na terenie Gminy Mosina realizowana  z 

WPRiM 2020-2029 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            

 Źródło: opracowano na podstawie danych z Aquanet S. A. w Poznaniu 

Legenda  

              - - - - -  granica gminy  

              ---------- sieci kanalizacyjne realizowane z WPRiM 2020-2029   

                                   granice Aglomeracji Mosina-Puszczykowo 

                                      

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH (KPOŚK) 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zwany dalej KPOŚK)  jest podstawowym 

instrumentem wypełnienia zobowiązań Polski  przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii 

Europejskiej, w części dotyczącym dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 

ścieków komunalnych. 
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KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na 

rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie 

ścieków. 

Zasięg terytorialny Gminy Mosina  powoduje, iż miejscowości wchodzące w jej skład   przynależą 

do 3  odrębnych aglomeracji:  

• aglomeracji Kórnik 

• aglomeracji Poznań 

• aglomeracji Mosina-Puszczykowo. 

 

Aglomeracja Mosina-Puszczykowo 

Aglomeracja Mosina-Puszczykowo jest największą aglomeracją pod względem zasięgu 

terytorialnego gminy Mosina. Aglomeracja została utworzona Uchwałą Nr XVIII/300/12 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Mosina-Puszczykowo, zmienioną Uchwałą Nr LI/977/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 października2014 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina-

Puszczykowo oraz Uchwałą Nr XXIII/648/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 

października 2016 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina-

Puszczykowo. 

Aglomeracja posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości 

Puszczykowo. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta.  

W skład aglomeracji Mosina - Puszczykowo wchodzi miasto Puszczykowo,  miasto Mosina oraz   

14 miejscowości z terenu gminy Mosina, tj: Baranowo, Baranówko, Drużyna, Konstantynowo, 

Krajkowo, Krosinko, Krosno, Ludwikowo, Nowinki, Pecna,  Rogalinek, Sasinowo, Sowiniec, 

Sowinki. 

Wielkość aglomeracji Mosina-Puszczykowo w 2019 roku liczona w RLM (Równoważna Liczba 

Mieszkańców)  wynosiła 32 136 mieszkańców, w tym 22.343 mieszkańców Gminy Mosina  oraz 

9.793  mieszkańców Miasta  Puszczykowo. 

Na terenie aglomeracji długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 246,4 km, w tym w Gminie 

Mosina 179,15 km oraz w Mieście Puszczykowie  67,25 km. 

 

Aglomeracja Poznań  

Uchwała wyznaczająca aglomerację Poznań – Uchwała Nr LI/979/14 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 6107 z późn. zm.). 
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Aglomeracja  Poznań obejmuje  miasto centralne Poznań oraz okoliczne zurbanizowane gminy, tj: 

Gminę Mosina,   Miasto Luboń, Miasto i Gminę Swarzędz, Gminę Czerwonak, Gminę Suchy Las, 

Gminę Tarnowo Podgórne, Miasto i Gminę Pobiedziska oraz Gminę Dopiewo.  

Z terenu Gminy Mosina do aglomeracji przynależą następujące miejscowości: Czapury, Wiórek 

oraz  część miejscowości  Babki. 

Wielkość aglomeracji Poznań w 2019 roku liczona w RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców)  

wynosiła 1 140 220  mieszkańców. 

Na terenie aglomeracji długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 1 535,20 km. 

 

Aglomeracja Kórnik  

Uchwała wyznaczająca aglomerację Kórnik – Uchwała Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krónik (Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego, poz. 917 z późn. zm.) W skład Aglomeracji Kórnik wchodzą: Gmina 

Kórnik, Miasto Poznań, Gmina Mosina. 

Z terenu Gminy Mosina do aglomeracji przynależą miejscowość Daszewice. 

Wielkość aglomeracji Kórnik w 2019 roku liczona w RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców)  

wynosiła 24.424 mieszkańców. 

Na terenie aglomeracji długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 130,3 km. 

 

2) PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (6.2) 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina (w skrócie PGN) to element strategiczny, 

określający rozwiązania przyjęte przez Gminę Mosina w zakresie działań inwestycyjnych  

i nieinwestycyjnych, w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, 

transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej, a także zarządzaniu miastem. 

Celem strategicznym PGN dla Gminy Mosina jest transformacja Gminy w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności 

energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza. 

Podsumowanie działań: 

Zadanie – „Kompleksowa  modernizacja  energetyczna  budynków  użyteczności  publicznej  

w Gminie  Mosina  – etap  I”  – Mosina  ul.  Szkolna  1 :  budynek  Szkoła Podstawowa w Rogalinku 

ul. Poznańska 19, Rogalinek.  

ZREALIZOWANE w roku 2019: 
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Przedsięwzięcie  polegające  na  kompleksowej  modernizacji  energetycznej  budynków 

przeznaczonych  na  działalność  oświatową.  Prace  polegające  między  innymi  na:  wymianie 

stolarki drzwiowej i okiennej, docieplaniu ścian, dachu, modernizacji instalacji   c.o,   c.w.u., 

wymianie  grzejników, modernizacji  kotłowni – wymiana kotła. 

Celem zrealizowanego projektu  było  zwiększenie  efektywności  energetycznej  sektora 

publicznego poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach Szkoły Podstawowej w 

Rogalinku.  Poprzez  racjonalizację  zużycia  i  ograniczenia  strat  energii  w  sektorze  publicznym  

spadło zużycie energii.  

W TRAKCIE REALIZACJI 

 „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Mosina - 

etap I” w zakresie budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i 

Pecna (stacja Iłowiec), ciągi dróg gminnych i powiatowych. 

Projekt obejmuje następujące działania/zadania: 

a) Budowa Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (ZWP) na terenie Gminy Mosina w trzech 

lokalizacjach skupionych przy dworcu / przystankach kolejowych: w miejscowości Mosina, 

Drużyna Poznańska i Pecna (stacja Iłowiec) 

b) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P  

w m. Drużyna wraz z przebudową drogi – droga dojazdowa do ZWP przy przystanku 

kolejowym Drużyna Poznańska – zadanie wykonywane przez Partnera Powiat Poznański  

c) Działania promocyjne związane z projektem. 

„Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina etap 1 - budowa dróg rowerowych  

w obrębie Parku Strzelnica” - przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu terenu parku 

gminnego „Strzelnica” przez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz budowę parkingu BIKE & RIDE dla rowerzystów. Projekt przewiduje 

również oświetlenie terenu lampami LED. 

Liczba osób objętych wsparciem gminy z zakresu ochrony środowiska (6.5.a) 

W dniu 5 sierpnia 2019 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę Nr XIII/92/19 w sprawie 

określania zasad udzielania dotacji  celowych z  budżetu Gminy Mosina  na dofinansowanie 

kosztów  inwestycji  w  zakresie  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej,  polegających  na 

trwałej likwidacji  ogrzewania  węglowego  i  zastąpienie  go  proekologicznymi  systemami 

grzewczymi. 

Nabór  wniosków  o  dotację  na  wymianę  pieców  węglowych  na  proekologiczne  systemy 

grzewcze został uruchomiony w dniu 2 września 2019 r. i trwał do dnia 13 września 2019 r.  

W 2019 roku na realizację zadania Gmina Mosina przeznaczyła 150 000,00 zł. Złożono 46 

wniosków. Pozytywną weryfikację przeszło 20 wniosków. Całkowita wysokość przyznanych 

dotacji wyniosła: 97 640,00 złotych. 
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Udział gospodarstw/ludności z przyłączeniem do sieci gazowej (6.5.e) 

Brak danych dla roku 2019. 

Dane dotyczące roku 2019 będą dostępne w Banku Danych Lokalnych (GUS) około 14 

października 2020 r. Istnieje możliwość wcześniejszej, pisemnej (odpłatnej) prośby w celu 

pozyskania ww. danych najwcześniej pod koniec sierpnia 2020 r. 

 

Stan powietrza 

Stan powietrza na terenie gminy Mosina monitorowany jest bezpośrednio przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. To ta instytucja posiada szczegółowe analizy stanu 

jakości powietrza wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska.  

Centralne Laboratorium Badawcze działa w oparciu o 16 Oddziałów. Wszystkie Oddziały 

Centralnego Laboratorium Badawczego posiadają wdrożony system zarządzania zgodny  

z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony certyfikatem akredytacji 

laboratorium badawczego. W naszym województwie jest to 11 Oddział w Poznaniu - Certyfikat 

Akredytacji Nr AB 199. 

Zakres działań CLB obejmuje: 

• monitoring jakości wód powierzchniowych, powietrza, natężenia hałasu komunikacyjnego 

• i lotniczego, pól elektromagnetycznych, 

• badania i pomiary kontrolne w celu oceny emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody, ziemi 

• z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

• badania związane z poważnymi awariami. 

W ramach wyżej wymienionych działań CLB wykonuje: 

• pobory próbek wody, ścieków, osadów, odpadów, materiału dennego, gleby, powietrza i 

gazów odlotowych, 

• analizy fizykochemiczne, biologiczne i parazytologiczne w próbkach środowiskowych, 

• badania mikrobiologiczne i hydrobiologiczne w wodach powierzchniowych, 

• pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 

• pomiary emisji gazów odlotowych do powietrza, 

• pomiary hałasu przemysłowego, impulsowego, komunikacyjnego i lotniczego, 

• pomiary pola elektromagnetycznego, 

• oznaczania zawartości siarki w paliwach. 

Wszystkie badania i pomiary prowadzone są przy użyciu nowoczesnej aparatury i sprzętu 

pomiarowego. 

Dodatkowo w roku 2018 Metropolia Poznań zamontowała na budynkach użyteczności publicznej 

zlokalizowanych na terenie Gminy Mosina 5 czujników firmy Syngeos badających jakość 

powietrza. Czujniki znajdują się na: Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, Szkole Podstawowej 

nr 2 w Mosinie, Zespole Szkół w Krośnie, Szkole Podstawowej w Rogalinie, Szkole Podstawowej 



259 

w Daszewicach. Aktualny stan powietrza z tych lokalizacji można sprawdzać na stronie 

internetowej: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm2_5?device=931  

Pomiary z czujników prezentowane są w sześciostopniowej skali wskazującej stan powietrza na: 

bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły, bardzo zły. W związku z tym każdy 

mieszkaniec jest w stanie sam odczytać i zinterpretować aktualny stan powietrza. Przykład 

poniżej. 

 

 

 

3) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
Program Ochrony Środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, 

sporządzenie programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego 

zarządzania środowiskiem, zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed 

degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie 

prawa. 

Opracowanie, jakim jest Program Ochrony Środowiska, określa politykę środowiskową, a także 

wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, 

usystematyzowanych według priorytetów. Podczas tworzenia dokumentu, przyjęto założenie, iż 

powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego  

i przyśpieszającego rozwiązywanie poszczególnych zagadnień.  
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Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia 

degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami 

środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla 

Program Ochrony Środowiska, a ocenę efektów jego realizacji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony 

Środowiska, dokonuje się okresowo, co 2 lata w raportach. 

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie w 

odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni 

ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W opracowaniu znajduje się ich 

charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Identyfikacja potrzeb 

gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, 

polega na sformułowaniu celów nadrzędnych oraz strategii ich realizacji. Na tej podstawie 

opracowywany jest plan operacyjny, przedstawiający listę przedsięwzięć, jakie zostaną 

zrealizowane na terenie gminy.  

Uchwałą nr XVIII/110/15 z dnia 24 września 2015 r. Rada Miejska w Mosinie, przyjęła Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.  

W związku z wnioskiem dotyczącym uwzględnienia w przedmiotowym dokumencie zadania 

polegającego na termomodernizacji hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Szkolnej w 

Mosinie, zaistniała konieczność przystąpienia do procedury aktualizacji.  

W kontekście powyższego, Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XLI/420/16 z dnia 20 grudnia 

2016 r. przyjęła aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-

2018 z perspektywą na lata 2019-2022”.  

W związku z wykonaniem zadań przewidzianych do realizacji w latach objętych 

opracowaniem na poziomie 77,7 %, udokumentowanych w Raporcie z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla gminy Mosina za lata 2015-2016, zaistniała konieczność wyłonienia 

Wykonawcy celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata na lata 

2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.   

W kontekście powyższego, Uchwałą nr XVII/116/19 Rada Miejska w Mosinie przyjęła Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata  w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”, która 

obowiązuje na dzień sporządzania niniejszego opracowania.  

Udział gospodarstw/ludności z przyłączem do wody 

Gmina Mosina posiada wodociągową sieć rozdzielczą o długości 200,1 km  

z 5 612 podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz zbiorowego zamieszkania. W 2017 roku 

dostarczono nią 950,6 dam3 wody (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.). Tabela 1. Przedstawia 

procentowy udział budynków podłączonych do sieci infrastruktury wodociągowej. Tabela 2. 
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Przedstawia procentowy udział ludności korzystającej z instalacji wodociągowej w odniesieniu do 

ogólnej liczby ludności.  

Tab. 1. Budynki podłączone do infrastruktury wodociągowej [%] 

Rok Ogółem Obszar miejski Obszar wiejski 

2015 80,3 94,0 70,5 

2016 79,6 92,6 70,5 

2017 75,7 86,6 67,4 

2018 76,6 86,9 68,7 

2019 bd Bd bd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

Tab. 2. Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności  [%] 

Rok Ogółem Obszar miejski Obszar wiejski 

2015 91,2 96,5 87,2 

2016 88,9 97,4 82,6 

2017 90,6 97,1 85,7 

2018 90,6 97,1 85,7 

2019 bd Bd bd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Spadek budynków podłączonych do infrastruktury wodociągowej jest skutkiem wzmożonej 

urbanizacji całej Gminy. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Gmina Mosina we współpracy  

z przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi podejmowane są inwestycje mające na celu 

budowę, rozbudowę i modernizację istniejących sieci. 

Do roku 2022 zaplanowano budowę sieci wodociągowej na pl. 20 Października,  

w ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Orzeszkowej, ul. 25 Stycznia, ul. Wodnej, ul. Bocznej,  

ul. Sowinieckiej i ul. Żeromskiego w Mosinie oraz ul. Witosa w Dymaczewie Nowym.  

 

Udział gospodarstw/ludności z przyłączeniem do kanalizacji 

Gmina Mosina posiada sieć kanalizacyjną o długości 168,7 km z 6 640 przyłączami do budynków 

mieszkalnych oraz mieszkania zbiorowego (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.)  

W poniższych tabelach przedstawiono charakterystykę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Mosina. 

Tab. 3. Budynki podłączone do infrastruktury kanalizacyjnej [%] 

Rok Ogółem Obszar miejski Obszar wiejski 

2015 41,4 69,0 21,8 

2016 48,5 78,0 28,0 

2017 63,5 72,8 56,4 

2018 64,4 72,9 57,8 

2019 bd Bd bd 
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Tab. 4. Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności  [%] 

Rok Ogółem Obszar miejski Obszar wiejski 

2015 58,3 92,3 32,6 

2016 73,2 95,8 56,3 

2017 74,3 95,9 58,2 

2018 74,2 95,9 58,3 

2019 bd Bd bd 

 

Na przestrzeni analizowanych lat obserwuje się sukcesywny wzrost ilości budynków podłączonych 

do infrastruktury kanalizacyjnej oraz procentowego udziału ludności korzystającej z instalacji 

wodociągowej w odniesieniu do ogólnej liczby ludności.  

Aby utrzymać tendencje wzrostowe, do roku 2026 zaplanowano budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenach wsi Sowinki, Czapury, Wiórek, Babki, Baranowo, Krosno, Krajkowo, 

Baranówko oraz w ul. Leśnej w Daszewicach.  

Informacje z ewidencji na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

Obsługą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zajmuje się Aquanet S.A. w Poznaniu, którego 

akcjonariuszem jest Gmina Mosina. Spółka świadczy usługi z zakresu produkcji i sprzedaży wody, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji sieci wodociągowej, urządzeń 

poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz sieci kanalizacyjnej, a także inne w zakresie 

prowadzonej działalności, tj. technologii wody i ścieków, analiz wody i ścieków, projektowania i 

modernizowania urządzeń oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Ponadto w miejscowości Rogalin funkcjonuje spółka „Majątek Rogalin” obsługująca ujęcie wody 

zasilające ok. 1 000 gospodarstw domowych oraz rolnych w Rogalinie i sąsiednich wsiach: 

Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Mleczewie i Radzewicach. 

Oczyszczalnie ścieków 

Gmina Mosina jest obsługiwana przez jedną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków z 

podwyższonym usuwaniem biogenów, która przyjmuje ścieki komunalne również z terenu gminy 

miejskiej Puszczykowo. Przepustowość dobowa oczyszczalni wynosi 6 000 m3/dobę.  

Na terenie gminy, w miejscowości Bolesławiec, znajduje się również jedna przemysłowa 

oczyszczalnia ścieków obsługiwana przez zakład Wielkopolski Indyk W.Z.H.G. Glinkowscy. 

 

4) PROGRAM USUWANIA AZBESTU 

Według podziału Niziny Wielkopolskiej na jednostki geomorfologiczne obszar gminy Mosina 

należy do trzech regionów: Wysoczyzny Poznańskiej, Wysoczyzny Gnieźnieńskiej i Pradoliny 

Warszawsko-Berlińskiej. Oprócz wysoczyzny morenowej rozciętej rynnami jeziornymi występują 
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tu pagórki czołowomorenowe zaburzone działaniami lądolodu. Rzeźba terenu jest tu urozmaicona 

a deniwelacje terenu dochodzą do 30 m. 

Gleby są efektem wspólnego oddziaływania na siebie skał występujących w podłożu, rzeźby 

terenu, klimatu, szaty roślinnej i wód gruntowych. Użytkowanie powierzchni gminy przedstawia 

się następująco: 

- grunty orne zajmują 37,8% powierzchni, 

- użytki zielone – 12,6 % powierzchni, 

- lasy – 37,5% powierzchni, 

-grunty pod wodami – 2,4% powierzchni, 

- nieużytki – 1,9% powierzchni, 

- pozostałe – 7,8% powierzchni. 

Lasy oraz tereny zadrzewione i zakrzewione w gminie Mosina zajmują 37% powierzchni podczas 

gdy lesistość woj. poznańskiego wynosi 21%, a Polski 27,9%. Najcenniejszym na terenie Gmina 

Mosina zbiorowiskiem leśnym jest Wielkopolski Park Narodowy. Główny drzewostan Parku 

stanowi sosna zwyczajna, której udział w lasach Parku wynosi 70%. Z gatunków 

środkowoeuropejskich należy wymienić – dąb bezszypułkowy, grab pospolity. Bory sosnowe i 

sosnowo – dębowe bory mieszane, rosną na ubogich glebach bielicowych. Na bogatych glebach 

brunatnych rosną m.in. kwaśne dąbrowy, lasy dębowo-grabowe (grądy), a na siedliskach 

cieplejszych – świetliste dąbrowy. Wilgotne i żyzne czarne ziemie w pobliżu jezior i cieków 

wodnych zajmują łęgi wiązowo – jesionowe. Natomiast tereny zabagnione, lasy z panującą olszą 

czarną (olsy) oraz zarośla łozowe złożone z krzewiastych wierzb i kruszyny. Fauna WPN 

charakteryzuje się bogactwem gatunków należących do rozmaitych grup systematycznych. 

Dominują tu gatunki środkowoeuropejskie i europejskie. Najbogatsza jest fauna bezkręgowców, 

wśród których najliczniej reprezentowane są owady – ponad 3 tys. gatunków na terenie całego 

WPN. Również bogaty i różnorodny jest świat kręgowców, do których należą ryby, płazy, gady, 

ptaki oraz ssaki. 

Z kolei lasy w granicach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego spełniają przede wszystkim funkcje 

ochronne, naukowo dydaktyczne (rezerwaty przyrody) oraz krajoznawcze. Celem powstania jest 

ochrona prawna unikalnego krajobrazu łęgów nadwarciańskich, oraz jednego z największych w 

Europie skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych obejmujące ponad 1400 drzew, wiele z 

nich liczy po kilkaset lat. Najbardziej znane z nich to dęby noszące imiona trzech legendarnych 

braci – Czecha, Lecha i Rusa. W Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Łęgi Rogalińskie” 

chronione są łęgi nadwarciańskie z pomnikowymi dębami oraz starorzecza z bogatą florą i fauną 

gdzie przeważa funkcja ekologiczna i naukowo-dydaktyczna. Generalnie przeważają w gminie 

siedliska borów mieszanych świeżych i borów świeżych z przewagą sosny. W dolinie Olszynki 

występują lasy wilgotne z dębem, olszą, topolą, jesionem, brzozą, oraz lasy świeże z sosną i 124 

letnimi dębami. 
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Na terenie Rezerwatu Krajkowo występują siedliska lasów łęgowych z sosną do 140 lat oraz 

dębami. Znajdują się tu miejsca lęgowe ptaków a w szczególności czapli siwej. Całe powierzchnie 

leśne w południowo – wschodniej części gminy zaliczane są do wodochronnych. 

Na terenie Gminy Mosina znajduje się Strefa Ochronna Ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo 

dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego ustanowiona Rozporządzeniem 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3556). 

1. Wprowadzenie 

Wyroby azbestowe szczególnie powszechnie wykorzystywano w kilku dziedzinach gospodarki. 

Najliczniejszą grupę zastosowań stanowią wyroby stosowane w budownictwie. 

Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia: eternit, czyli płyty faliste 

azbestowo-cementowe o zawartości 10-13% azbestu do pokryć dachowych, płyty prasowane – 

płaskie o zbliżonej zawartości azbestu, płyty KARO – dachowe pokrycia lub elewacje, rury 

azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe (krokidolit) i kanalizacyjne, stosowane także jako 

przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawartość azbestu ok. 22%), kształtki azbestowo-

cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i 

przemysłowym (płyty azbestowo-cementowe płaskie wykorzystywane w lekkich przegrodach 

ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane – PW3/A, PŻ/3W i PŻW 

3/A/S). 

Azbest mógł być stosowany w budownictwie wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona 

odporność ogniowa  i zabezpieczenia ogniochronne elementów narażonych lub potencjalnie 

narażonych na wysoką temperaturę (klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice 

rozdzielcze elektryczne, węzły ciepłownicze, obudowa klatki schodowej, przejścia kabli 

elektrycznych, przewodów ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia 

elementów stropowych i ściennych strychów, piwnic, dróg ewakuacyjnych, konstrukcji 

stalowych). Azbest stosowano także w tkaninach wygłuszających hałas. Wyroby z azbestem 

projektanci dobierali indywidualnie do obiektów, z uwzględnieniem wymagań 

przeciwpożarowych. 

Energetyka. Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów (jako 

izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy 

powietrza), a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, 

wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbestowo-cementowe lub 

azbestowo-gipsowe). 

Transport. Azbest stosowano do termoizolacji i izolacji elektrycznych urządzeń grzewczych w 

elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe w grzejnikach i tablicach 

rozdzielni elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w uszczelkach pod 

głowicę, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ciernych – sprzęgłach i 

hamulcach. Powszechnie stosowano azbest w kolejnictwie, w przemyśle lotniczym i stoczniowym, 
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np. w statkach, szczególnie w miejscach narażonych na ogień, wymagających zwiększonej 

odporności na wysoką temperaturę. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska uznała azbest za substancję stwarzającą szczególne zagrożenie 

dla środowiska i wymagającą szczególnej ostrożności w czasie użytkowania zawierających ją 

wyrobów i przy ich demontażu, jak również przemieszaniu powstałych odpadów. 

Ustawa o odpadach nakazuje opracowanie planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym i 

wojewódzkim. Powinny one zawierać zapisy dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest, 

najlepiej w formie odpowiedniego programu inwentaryzacji eliminowania z użytkowania 

wszystkich wyrobów azbestowych. 

2. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego 

Azbest to nazwa minerału włóknistego występującego w przyrodzie, który wykazuje znaczną 

wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma właściwości dźwiękochłonne i jest 

względnie odporny na działanie czynników chemicznych. Te właściwości azbestu sprawiły, że stał 

się on materiałem bardzo rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie przy 

wytwarzaniu całej gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów używanych w życiu 

codziennym. Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe można podzielić – w zależności 

od trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiążącego – na: miękkie (łamliwe, kruche) i twarde 

(nie kruche, sztywne). 

„wyroby miękkie” o gęstości < 1000 kg/m3 charakteryzują się dużym procentowym udziałem 

azbestu. Łatwo ulegają uszkodzeniom, powodując duże emisje pyłu azbestu. Najczęściej spotykane 

są w obiektach przemysłowych (elektrociepłownie, huty). Narażeni na oddziaływanie tych pyłów 

są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub uszczelnień urządzeń z udziałem azbestu. 

Uszczelnienia w instalacjach grzewczych – sznur azbestowy (wymagana jest jego wymiana bez 

względu na stan techniczny, z powodu trudnych warunków eksploatacji). 

Wyroby miękkie to m.in.: 

-sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu), 

-płyty i uszczelki kinkieryt (typu gambit, polonit), stosowane w ciepłownictwie na złączach rur, 

zaworów z gorącą wodą lub parą, 

-płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie,, 

-płyty i tektury miękkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych), 

-płyty ognioochronne typu „pyral” produkcji czechosłowackiej lub „sokalit” produkcji NRD, 

zawierające ok. 30 – 50% azbestu (służą do okładzin ognioochronnych konstrukcji budynków oraz 

jako sufity podwieszane o podwyższonej odporności na ogień, także jako materiał do klap 

przeciwpożarowych i przeciw dymnych), 

-natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne zabezpieczenie 

stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej (np. budynki przemysłowe, 

biurowe; często są to obiekty indywidualnie projektowane, „nasycone” technologią budowlaną 

krajów zachodnioeuropejskich z lat 60-70., np. budynki ambasad). 
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Różne wyroby miękkie stosowane w budynkach z lat 60-70: 

a) płótno azbestowe na uszczelnieniu tłumika drgań w systemie klimatyzacji, 

b) tektura azbestowa 

c) cienki sznur azbestowy. 

 

„wyroby twarde” o gęstości > 1000 kg/m3 są to najpowszechniej występujące w krajowym 

budownictwie wyroby zawierające azbest. Charakteryzują się dużym stopniem zwięzłości, dużym 

udziałem spoiwa (najczęściej jest nim cement), niską procentową zawartością azbestu (ok. 5% w 

płytach płaskich lignocementowych modyfikowanych, 12 – 13% w płytach płaskich i falistych 

azbestowo-cementowych i ok. 20% w rurach azbestowo-cementowych). 

W przeciwieństwie do wyrobów miękkich, przez długi okres pozostają wyrobami emitującymi 

małe ilości pyłu azbestu. Można je więc uważać za mniej groźne w użytkowaniu oraz podczas prac 

remontowych od wyrobów miękkich. Mniej groźne są też ich odpady. Emisja pyłu azbestu może 

powstawać podczas uszkodzeń mechanicznych, np. przy piłowaniu lub szlifowaniu 

szybkoobrotowymi narzędziami elektrycznymi, nie wyposażonymi w miejscowe odciągi pyłu.  

Do emisji pyłu dochodzi także w trakcie trwania destrukcji, np. emitują go stare płyty pokryć 

dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne 

powierzchni zewnętrznej. Wówczas zanieczyszczony jest też grunt w bezpośrednim sąsiedztwie 

rynny odprowadzającej wodę opadową. 

Wyroby opadowe to m.in.: 

-płyty azbestowo-cementowe faliste, 

-płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane, 

-płyty azbestowo-cementowe karo, 

-płyty warstwowe PW3/A i podobne, 

-rury azbestowo-cementowe, 

-złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu, 

-płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie. 

Azbest jest naturalnym, praktycznie niezniszczalnym surowcem o budowie włóknistej. Pęczki 

włókien mogą rozszczepić się na włókna cieńsze niż ludzki włos, kruszą się i łamią, przedostając 

w ten sposób do atmosfery dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich 

wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i 

typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas 

trwania narażenia. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i 

liczby włókien, które uległy retencji w płucach. Dużą rolę odgrywa także wrażliwość osobnicza 

(podatność danej osoby) i palenie papierosów. Unoszące się w powietrzu, niewidoczne dla oka, 

włókna azbestowe są wdychane przez ludzi i wnikają do organizmu człowieka przez układ 

oddechowy. Zalegające w płucach włókna mogą powodować zwłóknienie tkanki płucnej, czyli 

azbestozę, ale także raka płuc i międzybłoniaka opłucnej. Azbest jest najbardziej niebezpiecznym 

czynnikiem rakotwórczym. Największe zagrożenie stanowią włókna mikroskopijnej wielkości, 
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które na zawsze pozostają w płucach i mogą powodować choroby nowotworowe płuc. Ważna jest 

świadomość, że choroby wywołane azbestem rozwijają się po 10-40 latach od czasu kontaktu z 

azbestem.  

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie 

stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się wówczas, gdy 

zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do 

sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce 

mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem 

się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych. 

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W 

związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki 

Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym 

dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 

w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien. 

Największe zagrożenie dla organizmu stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które mogą 

występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się z wdychanym 

powietrzem do organizmu. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość nie większą niż 3 

mikrometry i stosunek długości do średnicy mniejszy niż 3:1. 

Włókna te wdychane do pęcherzyków płucnych, nie mogą już być wydalone. Ich szkodliwe 

działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach w postaci następujących schorzeń: pylica 

azbestowa (azbestoza), międzybłonniaki opłucnej i rak płuc. 

Im więcej jest włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania 

na choroby wywołane azbestem 

3. Prawne aspekty dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest 

Od 1997 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów 

zwierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r .o zakazie stosowania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 1997. Nr 101, poz. 628). 

W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) 

regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

Szczegółowy ich wykaz zawiera przedstawiono w punkcie 13 „Materiały źródłowe” niniejszego 

opracowania. Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest „Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty 

przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. oraz lokalne programy usuwania azbestu 

realizowane przez gminy, powiaty i województwa. 

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w 

użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 

roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i 
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odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców 

nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu 

i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz 

przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, 

przedstawiono poniżej. 

Obowiązki gminy i powiatu: 

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców 

nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, 

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu, 

- udzielanie zezwoleń na transport odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu). 

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości: 

- kontrola wyrobów zwierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach 

budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest 

- sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji miejsca 

zawierającego azbest, 

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na 

skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia, 

- sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, 

dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub 

wyroby zawierające azbest, 

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest 

wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, 

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez 

sporządzenie spisu z natury 

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub burmistrzowi 

gminy (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja informacji 

o: 

• wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania 

• wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone, 

• zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu oraz powiatowemu 

inspektorowi sanitarnemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów 
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zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane – Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). 

 

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest: 

- Przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 28 poz. 145) o zmianie ustawy o odpadach 

oraz niektórych innych ustaw zezwalają od dnia 01 stycznia 2013 r. na świadczenie usług 

związanych z robotami polegającymi na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

wszystkim przedsiębiorcom, którzy będą chcieli takie prace prowadzić. Na prowadzenie 

działalności w tym zakresie nie jest konieczna żadna zgoda. Wymóg posiadania zgody w formie 

decyzji Starosty Powiatowego dotyczy jedynie transportu wytworzonego wyrobu azbestowego 

(który jest traktowany jako odpad niebezpieczny) z miejsca wytworzenia (demontażu) do miejsca 

unieszkodliwienia. 

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub 

nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych 

wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z 

wyrobami zawierającymi azbest, 

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 

zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

• identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie 

udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie 

badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, 

• informacje o metodach wykonywania planowanych prac,  

• zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na 

szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza, 

• posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego 

prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed 

narażeniem na działanie azbestu. 

 

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z 

obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego, powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu 

inspektorowi pracy, 

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich 

występowania w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 

r, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
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azbest (Dz. U. 2011 Nr 8 poz. 31) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 1010 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1089) w sprawie dokonania ocena stanu i możliwości bezpiecznego 

użytkowania wyrobów zawierających azbest- złożenie właścicielowi, użytkownikowi 

wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub 

innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac 

oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych. 

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i 

ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, 

stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest. 

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest oraz z 

dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest, założono wykonanie inwentaryzacji oraz dokonanie corocznej 

oceny stanu wyrobów zawierających azbest. Od roku 2004 właściciele i zarządcy obiektów 

zobligowani są do przekazywania marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania 

oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono. 

Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac polegających na za 

zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak pod uwagę obowiązki 

jakie postawiono przed wykonawcą, wnioskować należy, że tego typu prace powinna wykonywać 

wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i 

socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i 

środowiska przez narażeniem na działanie azbestu. 

Do końca roku 2010 gminy posiadały informacje dotyczące firm, które mogły na ich terenie 

wykonywać prace związane z demontażem i transportem wyrobów zawierających azbest. Były to 

firmy, które otrzymały od Starosty Powiatowego decyzję zatwierdzającą program gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi. Decyzja ta obowiązywała na terenie powiatu, który wydał decyzję. Od 

1 stycznia 2011 roku uprawnienia do wydawania decyzji powierzone zostały w gestię Urzędów 

Marszałkowskich na terenie, których znajduje się siedziba firmy. Ponieważ wydawana decyzja 

obejmuje obszar całego kraju to każda firma posiadająca ważną decyzję Marszałka może 

wykonywać prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie dowolnej 

gminy w Polsce. Informacje o wydanych decyzjach docierają tylko do szczebla wojewódzkiego. 

Od 1 stycznia 2013 r. nie jest wymagana żadna decyzja pozwalająca na wykonywanie prac 

związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest. Z takiej konstrukcji prawa wynika, że 

Gmina może weryfikować jedynie zgodny z prawem transport odpadu azbestowego z miejsca jego 
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wytworzenia do miejsca unieszkodliwienia. Jedynie transport odpadów azbestowych z miejsca 

wytworzenia do miejsc unieszkodliwiania wymaga decyzji Starosty Powiatowego na transport 

odpadów niebezpiecznych. 

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne 

obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach 

odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na 

podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność 

administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub 

osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach 

lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi. Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane 

oddziaływaniem na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Cel i zadania programu 

Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających 

azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. 

W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić 

osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli. 

Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko 

związane z nieprawidłowym ich wykonaniem. 

Program zakłada realizację następujących zadań: 

1. inwentaryzację z natury obiektów zawierających azbest (ustalenie skali występowania i 

lokalizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy), 

2. edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka i procedur 

usuwania, zabezpieczania i unieszkodliwiana wyrobów azbestowych, 

3. propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia 

człowieka usuwania azbestu, 

4. zapoznanie i pomoc mieszkańcom gminy w pozyskiwaniu środków finansowych na zadania 

związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, 

5. bieżący monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom 

samorządowym i mieszkańcom. 

5. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych 

5.1 Metodyka i zakres inwentaryzacji 

Z umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą wynikają parametry ujęte w identyfikacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy. 

Są to: 
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Obszar geograficzny – inwentaryzacja objęła teren całej Gminy 

Informacje zbierane podczas inwentaryzacji – podczas prowadzonej identyfikacji 

występowania wyrobów zawierających azbest, w przypadku jego występowania ustalono 

następujące dane: 

• adresowe – miejscowość, ulica, numer posesji, 

• ewidencyjne – obręb i numer działki, 

• rodzaj budynku – mieszkalny, gospodarczy, inny, 

• powierzchnia pokrycia dachowego [w m2] – pomiar lub oszacowanie 

powierzchni dachowej budynku, 

• rodzaj wyrobu azbestowego – podczas inwentaryzacji z natury możliwe jest 

występowanie następujących rodzajów wyrobów zawierających azbest: 

o płyta azbestowo-cementowa falista stosowana w budownictwie – przyjęto do 

określenia masy przelicznik 17 kg/m2 powierzchni dachowej, 

o płyta azbestowo-cementowa płaska (potocznie zwana karo) stosowana w 

budownictwie – przyjęto do określenia masy przelicznik  12 kg/m2 powierzchni 

dachowej, 

o płyty warstwowe PWa3/A – przyjęto do określenia masy przelicznik 28 kg/m2. 

• Dla budynków, na których podczas inwentaryzacji stwierdzono występowanie pokryć 

dachowych lub elewacji wyrobami zawierającymi azbest zapisano warstwę wektorową 

obrysu budynku w formacie Shapefile. Format ten pozwala na generowanie danych 

informacji przestrzennej za pomocą między innymi programu QGIS, który umożliwia 

prezentowanie i zapisywanie map łączących informacje o różnym charakterze i 

pochodzących z różnych źródeł. 

Metodyka prowadzenia pomiarów – pomiary dokonywano za pomocą miar taśmowych i 

laserowych dalmierzy. W przypadku ograniczonego dostępu do budynku powierzchnię 

dachu ustalono licząc znajdujące się na dachu płyty azbestowo-cementowe. 

Wprowadzenie niezbędnych informacji do Bazy Azbestowej – wyniki inwentaryzacji zostały 

wprowadzone do Bazy Azbestowej w zakresie wymaganym do gromadzenia i przetwarzania 

informacji o wyrobach zawierających azbest. 

5.2 Wyniki inwentaryzacji 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono duże ilości materiałów zawierających 

azbest w istniejących budynkach. Z inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy występują 

następujące rodzaje pokryć dachowych zawierających azbest. Są to: 

• płyta azbestowo-cementowa falista, stosowana w przeważającej ilości jako pokrycie 

dachowe budynków mieszkalnych, gospodarczych i obiektów przemysłowych, 

• płyta azbestowo-cementowa płaska (zwana karo) stosowana jako pokrycie dachów, 

• nie stwierdzono występowania azbestu w wyrobach – Płyta warstwowa PWA3/A 
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• Na terenie Gminy Mosina stwierdzono występowanie rur azbestowo-cementowych 

stosowanych w sieci wodociągowej oraz kształtek w stacji pomp. Sieci wodociągowe oraz 

stacja pomp znajduje się w gestii właściciela firmy Aquanet S.A. w Poznaniu o masie 

74,600 Mg. 

Inwentaryzacja wykazała, że na terenie Gminy, azbest został zidentyfikowany w następujących 

miejscowościach. 

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie wg ilości z podziałem na budynki 

Lp. Miejscowość bud. gospod. luz 
bud. 

mieszkalny 
Razem 

1 Babki 24 1 1 26 

2 Baranowo 10 1  11 

3 Baranówka 12  1 13 

4 Bolesławiec 18 2 1 21 

5 Borkowice 30 2 4 36 

6 Czapury 59 3 8 70 

7 Daszewice 122 4 9 135 

8 Drużyna 33 2 4 39 

9 
Dymaczewo 

Nowe 
78  2 80 

10 
Dymaczewo 

Stare 
39 1 7 47 

11 Głuszyna Leśna 9 1  10 

12 Krajkowo 37 1 1 39 

13 Krosinko 43 4 2 49 

14 Krosno 38 3 5 46 

15 Mieczewo 51 2 11 64 

16 Mosina 174 17 102 293 

17 Nowinki 13  10 23 

18 Pecna 106 1 19 126 

19 Radzewice 18  2 20 

20 Rogalin 67 4 10 81 

21 Rogalinek 117 12 11 140 

22 Sasinowo 57 2 2 61 

23 Sowiniec 11  2 13 

24 Sowinki 17 2 3 22 

25 Świątniki 49 1 1 51 

26 Wiórek 50 4 8 62 

27 Żabinko 54 2 12 68 

28 Suma końcowa 1336 72 238 1646 

 

Wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Mosina zostały zidentyfikowane w 1 646 miejscach, 

z czego 238 to pokrycia dachowe mieszkalnych, 1 336 to azbest na budynkach gospodarczych, a 

w 72 miejscach zidentyfikowana azbest na obiektach, które nie znajdowały się w ewidencji – 

oznaczone jako „luz”. 
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Łączna powierzchnia dachów, na których zidentyfikowana występowanie wyrobów zawierających 

azbest to: 

173.466 m2 szacunkowej masie 2 915,749 Mg 

z czego: 

na budynki mieszkalne przypada  17 978 m2 tj. 10,3% 

na budynki gospodarcze przypada  152 068 m2 87,7% 

na luz      3 420 m2 tj. 2,0% 

Zbiorcze zestawienie występowania azbestu z podziałem na budynki mieszkalne i budynki 

gospodarcze przedstawia tabela nr 2. 

Na terenie gminy stwierdzono występowanie wyrobów azbestowych w postaci rurociągów 

systemu wodociągowego i stacji pomp o łącznej masie 77 425 Mg. 

Nie stwierdzono występowania płyt warstwowych (PWA-3A). 

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie wg rodzaju budynków 

L.p. Miejscowość 
bud. gospod. luz bud. mieszkalny Razem 

m2 kg m2 kg m2 kg m2 kg 

1. Babki 1 854 30 014 40 680 50 850 1 944 31 544 

2. Baranowo 1 663 28 271 30 510   1 693 28 781 

3. Baranówka 1 495 25 415   352 5 984 1 847 31 399 

4. Bolesławiec 2 805 47 685 35 595 140 2 380 2 980 50 660 

5. Borkowice 2 297 39 049 50 850 410 6 970 2 757 46 869 

6. Czapury 5 093 86 581 100 1 700 467 7 939 5 660 96 220 

7. Daszewice 16 129 267 382 147 2 499 873 14 841 17 149 284 722 

8. Drużyna 3 308 56 236 110 1 870 445 7 565 3 863 65 671 

9. 
Dymaczewo 

Nowe 
11 604 197 269   150 2 550 11 754 199 819 

10. 
Dymaczewo 

Stare 
3 152 53 576 40 680 576 9 792 3 768 64 048 

11. Głuszyna Leśna 3 385 57 545 120 2 040   3 505 59 585 

12. Krajkowo 9 734 165 470 50 850 20 340 9 804 166 660 

13. Krosinko 4 859 82 601 643 10 925 230 3 910 5 732 97 436 

14. Krosno 8 677 125 549 120 2 040 655 11 135 9 452 138 724 

15. Mieczewo 5 370 91 290 85 1 445 600 10 200 6 055 102 935 

16. Mosina 11 259 189 927 709 12 053 5 789 98 413 17 757 300 393 

17. Nowinki 1 104 18 708   927 15 751 2 031 34 459 
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18. Pecna 6 627 112 666 30 510 1 308 22 236 7 965 135 412 

19. Radzewice 2 318 39 406   250 4 250 2 568 43 656 

20. Rogalin 13 125 223 125 135 2 295 1 040 17 680 14 300 243 100 

21. Rogalinek 10 399 175 799 586 9 962 1 017 17 289 12 002 203 050 

22. Sasinowo 6 863 116 671 90 1 530 105 1 785 7 058 119 986 

23. Sowiniec 907 15 419   190 3 230 1 097 18 649 

24. Sowinki 1 676 28 492 90 1 530 284 4 828 2 050 34 850 

25. Świątniki 4 654 78 764 15 255 6 102 4 675 79 121 

26. Wiórek 2 884 49 028 135 2 295 980 16 660 3 999 67 983 

27. Żabinko 8 827 150 059 60 1 020 1 114 18 938 10 001 170 017 

28. Suma końcowa 152 068 
2 551 

997 
3 420 58 134 17 978 305 618 173 466 2 915 749 

 

Zbiorcze zestawienie wg rodzaju zidentyfikowanego wyrobu azbestowego przedstawia tabela  

nr 3. 

Do rozliczeń przyjęto następujące przeliczniki: 

• płyta azbestowo-cementowa falista  - 17,0 kg/m2, 

• płyta azbestowo-cementowa płaska  - 12,0 kg/m2, 

Całkowita masa wyrobów zawierających azbest wynosi 2 915 749 Mg, 

gdzie: 

• masa płyt falistych wynosi  2 905 018 tj. 99,6% 

• masa płyt płaskich (karo)  10 731 tj. 0,4% 

 

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie wg rodzaju wyrobów azbestowych 

L.p. Miejscowość 
Falista Płaska Razem 

m2 kg m2 kg m2 kg 

1. Babki 1 644 27 944   1 944 31 544 

2. Baranowo 1 693 28 781   1 693 28 781 

3. Baranówka 1 847 31 399   1 847 31 399 

4. Bolesławiec 2 980 50 660   2 980 50 660 

5. Borkowice 2 757 46 869   2 757 46 869 

6.. Czapury 5 660 96 220   5 660 96 220 

7. Daszewice 17 149 284 722   17 149 284 722 

8. Drużyna 3 863 65 671   3 863 65 671 

9. Dymaczewo Nowe 11 754 199 819   11 754 199 819 

10. Dymaczewo Stare 3 768 64 048   3 768 64 048 

11. Głuszyna Leśna 3 505 59 585   3 505 59 585 

12. Krajkowo 9 804 166 660   9 804 166 660 
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13. Krosinko 5 732 97 436   5 732 97 436 

14. Krosno 9 452 138 724   9 452 138 724 

15. Mieczewo 6 055 102 935   6 055 102 935 

16. Mosina 17 732 299 968 25 425 17 757 300 393 

17. Nowinki 2 019 34 315 12 144 2 031 34 459 

18. Pecna 7 855 133 542 110 1 870 7 965 135 412 

19. Radzewice 2 568 43 656   2 568 43 656 

20. Rogalin 14 300 243 100   14 300 243 100 

21. Rogalinek 12 002 203 050   12 002 203 050 

22. Sasinowo 7 058 119 986   7 058 119 986 

23. Sowiniec 1 097 18 649   1 097 18 649 

24. Sowinki 1 774 30 158 276 4 692 2 050 34 850 

25. Świątniki 4 675 79 121   4 675 79 121 

26. Wiórek 3 999 67 983   3 999 67 983 

27. Żabinko 10 001 170 017   10 001 170 017 

28. Suma końcowa 172 743 2 905 018 723 10 731 173 466 2 915 749 

 

Podczas inwentaryzacji nie była dokonywana ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 71 poz. 649) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 162 poz. 1089) obowiązek dokonania oceny stanu należy do 

właściciela, użytkownika wieczystego luz zarządcy nieruchomości, a wyniki oceny stanu  

i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest powinien być 

sporządzony w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz „oceny” powinien być przechowywany 

z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, natomiast drugi egzemplarz powinien być 

przekazany do wójta, burmistrza lub prezydenta na terenie, którego znajduje się nieruchomość, 

gdzie zidentyfikowano występowanie wyrobów zawierających azbest. 

W zależności od uzyskanych wyników, określa się trzy rodzaje wyrobów ze względu na potrzebę 

ich unieszkodliwiania: 

I – stopień – od 120 punktów w górę, wymaganie pilne usunięcie (wymiana na wyrób 

bezazbestowy) lub zabezpieczenie, 

II – stopień – od 95 do 115 punktów, ponowna ocena wymagana w terminie do 1 roku, 

III – stopień – do 90 punktów, wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat. 

W tabeli nr 4 przedstawiono proponowane zbiorcze zestawienie wg przewidywanego terminu 

usunięcia wyrobów zawierających azbest. 

Finansowe aspekty związane z unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych omówiono w punkcie 

10, a harmonogram działań w punkcie 9 (tabela nr 6) niniejszego opracowania. 
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Tabela 4. Zbiorcze zestawienie wg przewidywanego terminu usunięcia wyrobów zawierających 

azbest 

Lp. 
Przewidywana data 

unieszkodliwienia 

Masa  

[Mg] 

Udział 

% 

1. 2014 – 2018 r. 719 528 24,7 

2. 2019 – 2027 r. 1 138,536 39,1 

3. 2028 – 2032 r. 1 057,685 36,3 

Razem 2 915,749 100 

 

Szczegółowy wykaz obiektów budowlanych, w których występują elementy zawierające azbest 

jest przedstawiony w załączniku nr 1. 

W tabeli nr 5 przedstawiono zbiorcze zestawienie występowania azbestu wg form własności. 

Tabela 5. Zestawienie zbiorcze występowania azbestu wg form własności 

Lp. Forma własności Ilość budynków 
Powierzchnia 

[m2] 

Masa 

[Mg] 

1. Osoby fizyczne 1 625 163 562 2 774,542 

2. Osoby prawne 19 9 422 135 421 

3. 
Jedn. Sam. 

Terytorialnego 
2 482 5 786 

4. Pozostałe - - - 

5. Lasy Państwowe - 0 0 

6. PKP - 0 0 

Razem 1 646 173 466 2 915,749 

 

5.3 Azbest usunięty z terenu gminy w latach poprzednich 

Gmina Mosina aktywnie wspiera działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy. Uczestniczymy w projektach edukacyjnych i informacyjnych, a także zadaniach 

polegających na usuwaniu azbestu z terenu gminy. 

Usuwanie azbestu z terenu gminy Mosina 

Program Usuwania Azbestu z terenu powiatu poznańskiego jest projektem trwającym od 2006 

roku. Urząd Miejski w Mosinie podpisał umowę ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu na 

udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest 

przy udziale Wojewódzkiego, Powiatowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Dofinansowane są koszty usuwania (demontażu) wyrobów azbestowych i 

unieszkodliwienia wytworzonego odpadu azbestowego albo wyłącznie odbioru wyrobów 

azbestowych i ich unieszkodliwiania. Pomoc przyznawana jest osobom fizycznym – mieszkańcom 

gminy, którzy zgłoszą się z wnioskiem do urzędu. Realizując to zadanie Gmina Mosina osiągnęła 

następujące wyniki: 
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Tabela nr 6 Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Mosina w latach 2006 – 2013 

Rok Wykonanie w tonach Wykonanie w PLN 

2006 17 390 25 610,00 

2007 35 590 21 735,29 

2008 43 750 37 999,12 

2009 105 200 63 774,99 

2010 28 500 8 523,40 

2011 54 660 29 844,00 

2012 60 700 15 232,00 

2013 78 000 35 542,00 

Razem 423 790 238 260,80 

Gmina bezzwłocznie reaguje na wszelkie sygnały o nielegalnych składowiskach. Są one 

likwidowane natychmiast po ich zlokalizowaniu. 

Uczestnictwo w programach edukacyjnych i informacyjnych: 

Gmina Mosina współpracuje z Powiatem Poznańskim w ramach programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest. W ramach powyższej współpracy przedstawiciele gminy oraz mieszkańcy 

uczestniczą w szkoleniach informacyjnych dot. problematyki związanej z wyrobami 

zawierającymi azbest, a także w przedmiocie składania i weryfikacji wniosków. Celem edukacji 

mieszkańców przekazane zostały ulotki informacyjne wraz z filmem instruktażowym, a także 

zamieszczone są informacje na stronie internetowej Urzędu. 

5.4 Składowiska odpadów niebezpiecznych 

Poniżej znajdują się dane składowisk odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych na terenie 

województwa wielkopolskiego 

Tabela nr 7 Składowiska na terenie woj. wielkopolskiego 

Charakter składowiska Ogólnodostępne 

Nazwa Składowisko odpadów niebezpiecznych, Konin 

Ograniczenia terenowe brak ograniczenia 

Województwo WIELKOPOLSKIE 

Gmina Konin 

Miejscowość Konin 

Adres 62-510 Konin, ul. Sulańska 11 

Telefon 63 249 36 24 

Godziny pracy 8:00 – 16:00 

Właściciel/Zarządca/Inwestor Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

Adres właściciela 62-510 Konin, ul. Sulańska 11 

Telefon stacjonarny 63 249 36 24 

Odległość Gminy od składowiska Ok. 80 km 

E-mail sekretariat@utylizacja-konin.pl 

Strona www www.utylizacja-konin.pl 
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6. Program działań zmierzający do usunięcia wyrobów azbestowych 

Strategia usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów 

azbestowych. 

Strategia usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych z 

obszaru Gminy została oparta na następujących kierunkach działań. 

- Inwentaryzacja 

Rozpoznanie ilości, rodzaju wyrobów azbestowych i obiektów (rodzaj budynku, nr działki 

i obręb ewidencyjny) na terenie Gminy Mosina 

- Baza danych 

Opracowanie i wprowadzenie do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach 

zawierających azbest (WBDA), a dotyczących lokalizacji, ilości, rodzaju występujących 

wyrobów oraz stanu wyrobów zawierających azbest, na podstawie informacji zebranych 

podczas inwentaryzacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

- Aktualizacja bazy danych 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz.U. Nr 0 poz. 24) z dnia 20 grudnia 

2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi 

województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska dotyczące wyrobów zawierających 

azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy 

azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej 

za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.govpl prowadzonej w 

formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego. 

- Przepływ informacji 

Do niedawna na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta ciążył obowiązek przedkładania 

marszałkowi informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu. Informacje 

te przedkładane były raz na rok, do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, wg 

określonego wzoru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 

r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkom informacji o rodzaju, ilości i miejscach 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 

Najnowsze rozporządzenia w sprawie przedkładania marszałkowi województwa 

informacji między innymi o wyrobach zawierających azbest to: 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013.24) 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedkładania marszałkowi województwa 
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informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających 

szczególne zagrożenie dla środowiska 

„informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane 

przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod 

adresem www.bazaazbestowa.gov.pl...” 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013.25) 

 w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów 

zawierających azbest 

„rejestr wyrobów zawierających azbest jest prowadzony przez marszałka województwa              

i stanowi integralną część bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem 

www.bazaazbestowa.gov.pl” 

Ministerstwo Gospodarki w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi spełnienia 

obowiązku przedkładania marszałkowi województwa informacji przesłało wyjaśnienia, 

których najważniejsze kwestie przedstawiono poniżej: 

„Ministerstwo Gospodarki otrzymało szereg sygnałów o przypadkach niewłaściwej 

wykładni przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi 

województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 

- Nieupoważnione jest oczekiwanie, by Gminy przekazywały do UM informacje w formie 

pisemnej lub na płytach CD o gospodarowaniu wyrobami zawierającymi azbest, 

komplikując proces, który od dłuższego czasu – w ramach realizacji POKzA – 

Ministerstwo Gospodarki usiłuje maksymalnie uprościć. 

Przepis § 4 ust. 1 odnosi się do informacji o wszystkich substancjach stwarzających 

szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym także oczywiście azbestu. Zatem wszystkie 

informacje należy przedkładać w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach 

danych, którymi są: materiał (np. płyta CD) lub urządzenie (np. serwer bazy danych) 

służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej. 

Należy rozumieć, że bieżące wpisywanie przez gminę danych dotyczących 

gospodarowania wyrobami azbestowymi do Bazy Azbestowej jest realizacją tak 

zapisanego obowiązku. 

Przepis § 4 ust. 2 wskazuje sposób postępowania z danymi dotyczącymi wyrobów 

zawierających azbest – wójt, burmistrz lub prezydent miasta bezpośrednio wprowadza 

dane do Bazy Azbestowej znajdującej się pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
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Marszałek Województwa ma dostęp w Bazie Azbestowej do danych gmin z terenu 

swojego województwa, otrzymuje zatem wymaganą informację. 

Przepis § 4 ust. 3 dotyczy informacji zawartych w dziale 2 załącznika, czyli PCB.” 

- Monitoring usuwania odpadów azbestowych 

Zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu z terenu 

Gminy oraz usprawnienie monitoringu bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających 

azbest i składowania odpadów azbestowych. 

- Edukacja ekologiczna 

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy poprzez organizację 

kampanii informacyjnej na temat szkodliwości azbestu i jego wyrobów dla zdrowia                  

i życia, a także o bezpiecznym użytkowaniu, usuwaniu wyrobów zawierających azbest              

i postępowaniu z tymi wyrobami. 

- Monitoring realizacji Programu 

Wdrożenie monitoringu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest              

i unieszkodliwiania odpadów azbestowych 

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy zgodnie                           

z przepisami prawa i unieszkodliwianie odpadów azbestowych w sposób bezpieczny dla 

ludzi i środowiska. 

 

7. Beneficjenci programu 

Program obejmuje obiekty będące w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek 

samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, Lasów Państwowych i PKP z terenu Gminy 

Mosina 

 

8. Harmonogram realizacji zadania 

Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych, dlatego powinny być objęte 

„Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest …”. Wyroby zawierające 

azbest stanowią zagrożenie w momencie, gdy są w złym stanie technicznym oraz gdy nie są 

odpowiednio zabezpieczone. W takim przypadku zagrożenie pojawia się, gdy zaistnieją 

warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do 

sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce 

mechanicznej (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka), jak również wskutek 

naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem materiału oraz pod 

wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych. 

Ustalając poszczególne zadania, mające na celu eliminację wyrobów azbestowych z terenu 

Gminy Mosina dodatkowo należy zwrócić uwagę na świadomość ekologiczną mieszkańców. 
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Najskuteczniejszym sposobem motywacji do przystąpienia do usuwania wyrobów 

zawierających azbest przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne jest uruchomienie dopłat 

do kosztów ich usuwania oraz unieszkodliwiania. Dodatkowo dobrym rozwiązaniem jest 

nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami, w celu pobudzenia świadomości ekologicznej 

mieszkańców. Oprócz współpracy z mediami, dobrym rozwiązaniem jest również współpraca 

z samorządami wyższego szczebla w zakresie zadań wynikających z „Programu usuwania 

azbestu …”. 

Usuwanie azbestu z terenu gminy Mosina będzie procesem wieloletnim. Zakłada się, że 

realizacja tego procesu będzie trwała około 18 lat. Bardzo ważne jest, aby cały proces był 

dokładnie zaplanowany oraz przeprowadzony ze szczególnym zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

9. Finansowe aspekty realizacji programu 

 

Koszty związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mosina wiąże 

się głównie z kosztami poniesionymi na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie metodą 

D5 (składowanie). 

Koszty związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest oszacowano na podstawie 

uśrednionych cen jakie były proponowane w przetargach ogłaszanych przez powiaty i gminy 

na usuwanie azbestu w roku 2012 i 2013. 

W poniższym rozdziale przedstawiono szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy z podziałem na trzy okresy: 

Lata 2014 – 2018; lata 2019 – 2027; 2028 -2032 

Wyroby zawierające azbest występują jako płyty azbestowo-cementowe płaskie i faliste. 

Na podstawie danych pochodzących z rozstrzygniętych w latach 2012-2013 przetargów 

ogłaszanych przez powiaty i gminy z różnych regionów Polski wynika, że całkowity koszt dla: 

1. demontażu, spakowania transportu i unieszkodliwienia kształtował się na poziomie od 

600,00 do 900,00 złza jedną tonę pokrycia dachowego lub elewacyjnego, a 

2. koszt spakowania, transportu i unieszkodliwiania znajdujących się na ziemi płyt 

kształtował się od 300,00 do 500,00 zł za jedną tonę odpadu. 

Do obliczeń przyjęto parametr wagi jako najbardziej oddający skalę problemu. 

Do obliczenia kosztów przyjęto następujące założenia: 

Za demontaż, spakowanie, transport i utylizacja 1 tony pokrycia dachowego –  

• 570,00 zł w latach 2014, 2015 i 2016 (wynikające z tabeli nr 10) 

• 900,00 zł dla następnych lat (max. koszt wg danych z 2013 r. – rozstrzygnięte przetargi) 

Maksymalna wielkość kosztów, które należy przewidzieć na usunięcie wyrobów zawierających 

azbest przy założeniu, że każdego roku będzie podlegało usunięciu ilości przedstawione w tabeli 

nr 10 zidentyfikowanych wyrobów przedstawia się następująco: 
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Tabela 9. Koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest w latach 2014 – 2032 

 

Lp. 

 

 

Lata 

Koszt 

jednostkowy 

Ilość ton do 

unieszkodliwienia 
 

Wartość w PLN 
zł/1 Mg Mg 

1. 2014 570,00 80,000 45 600,00 

2. 2015 570,00 120,000 68 400,00 

3. 2016 570,00 150,000 85 500,00 

4. 2017 900,00 175,000 157 500,00 

5. 2018 900,00 194,528 175 075,20 

6. 
Razem 

2014 – 2018 
x 717,528 532 075,20 

7. 2019 – 2027 900,00 1 138,536 1 024 682,40 

8. 2028 - 2032 900,00 1 057,685 951 916,50 

 Ogółem 2014 - 2032 2 915,749 2 508,674,10 

 

Szacuje się, że dla zrealizowania programu usunięcia wyrobów zawierających azbest w okresie do 

roku 2032, należy przewidzieć kwoty w następujących wysokościach: 

Rok 2014 45 600,00 zł 

Rok 2015 68 400,00 zł 

Rok 2016 85 500,00 zł 

Rok 2017 157 500,00 zł 

Rok 2018 175 075,20 zł 

W latach 2019-2027 1 024 682,40 zł (średniorocznie po ok. 113 000,00 zł) 

W latach 2028-2032 951 916,50 zł (średniorocznie po ok. 190 000,00 zł) 

Szacunki te mogą ulec zmianie w zależności od zmian, które na obecnym etapie są nie do 

przewidzenia (np. stawki VAT, koszty paliwa, koszty unieszkodliwienia na składowiskach itp.) 

oraz ilości mieszkańców mogących pozwolić sobie na przeprowadzenie wymiany pokrycia 

dachowego. Należy pamiętać, że koszty związane z demontażem, transportem i 

unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest stanowią do 25% całości kosztów nowego 

pokrycia dachowego. 

 

10. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania 

 

Opracowany harmonogram czasowo – finansowy wdrożenia „Programu usuwania …” na 

obszarze Gminy uwzględnia zarówno planowane przedsięwzięcia związane z usunięciem 

wyrobów zawierających azbest a analizowanego obszaru, jak również szacunkowe koszty 

związane z realizacją całego „Programu …”. Dodatkowo wskazuje on jednostki 

odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych zadań określonych w niniejszym opracowaniu. 

Okres usunięcia wyrobów azbestowych został podzielony na podokresy: 2014 – 2017, 2019 – 

2027 i 2028 – 2032. 
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W celu określenia kosztów wdrożenia „Programu…” dokonano analizy kosztów z tytułu 

usuwania wyrobów zawierających azbest, transportu i unieszkodliwiania tych wyrobów. 

 

 

Tabela 12. Harmonogram czasowo-finansowy wdrażania „Programu…” 

[w tys. zł] 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Rodzaj 

zadania 

Szacunkowy 

koszt 

wdrożenia 

zadania 

2014-

2018 

2019-

2027 

2028-

2032 

1. 

Opracowanie 

aktualizacji „Programu 

Usuwania Azbestu i 

wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy” 

Gmina Własne 9,0 0,0 6,0 3,0 

2. 

Coroczna aktualizacja 

bazy danych o obiektach 

zawierających azbest 

oraz o ilości i miejscu 

zlikwidowania wyrobów 

azbestowych na terenie 

Gminy 

Gmina Własne 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Działalność 

informacyjna i 

edukacyjna nt. 

bezpiecznego 

postępowania z 

wyrobami 

zawierającymi azbest 

oraz sposobów 

unieszkodliwiania i 

szkodliwości azbestu: 

• przygotowanie 

ulotek 

informacyjnych 

o szkodliwości 

azbestu oraz o 

obowiązkach 

związanych z 

koniecznością 

jego usuwania, 

• przygotowanie 

stałej 

informacji 

związanej z 

tematyką 

azbestu na 

stronie 

internetowej 

gminy, 

Gmina Własne 14,0 5,0 7,0 2,0 
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• okresowe 

publikacje w 

prasie lokalnej 

dotyczące 

azbestu. 

4. 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest i 

ich unieszkodliwienie: 

• coroczne 

opracowywanie 

harmonogramu 

usuwania 

wyrobów 

zawierających 

azbest, 

• prowadzenie 

rejestru 

wniosków o 

dofinansowanie 

odbioru 

odpadów 

zawierających 

azbest i ich 

realizacja, 

• pozyskiwanie 

funduszy na 

realizację 

Programu, 

dofinansowanie 

Gmina Wspólne 2 508,7 532,1 1 024,7 951,9 

5. 

Usuwanie wyrobów 

azbestowych z 

budynków 

Właściciele 

nieruchomości 
Własne     

6. 

Monitoring usuwania i 

prawidłowego 

postępowania z 

wyrobami 

zawierającymi azbest 

Gmina, 

Powiatowy 

Inspektor 

Nadzoru 

Budowlanego, 

PIP, 

WFOŚIGW 

Wspólne 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Razem x x 2 531,7 537,1 1 037,7 956,9 

 

Masa wszystkich wyrobów w kg 

 

Lp. 

zinwentaryzowane unieszkodliwione 
pozostałe do 

unieszkodliwienia 

razem 
osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawn

e 

1. 3 173 345 2 896 962 276 383 903 630 813 572 90 058 2 269 715 2 083 390 186 325 
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Rozliczenie programu likwidacji wyrobów zawierających azbest 

Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]: 60 924 

Sumaryczna wartość zrealizowanej usługi wyniosła: 31 207,28 zł 

Kwota przekazana na realizację zadania wynosiła: 50 000,00 zł 

Udział własny gminy w zadaniu wyniósł: 16 123,18 zł 

Ilość środków do zwrotu: 33 876,82 zł 

 

Analiza decyzji środowiskowych pod kątem rozwoju gminy  i planowanych 

inwestycji 

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz, prowadzonych przez Burmistrza Gminy Mosina w 2019 

r. postępowań zakończonych wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację planowanych przedsięwzięć. W okresie tym wydano 8 decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w tym 1 decyzję o odmowie realizacji przedsięwzięcia. 

Tab. 1 Wykaz, prowadzonych przez Burmistrza Gminy Mosina w 2019 r. postępowań zakończonych 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanych przedsięwzięć 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Data decyzji Numer decyzji 

1. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 

miejscowości Krosno – zadanie inwestycyjne nr 5-03-13-

138-1 Mosina – kanalizacja sanitarna dla terenów części 

wsi Krosno na nieruchomościach o nr ewid.: 255/13, 

255/14, 378/3, 377/2, 376/3, 375/2, 374/3, 373/4, 372/3, 

261/2, 260/2, 259/2, 257/2, 256/2, 433, 309/3, 309/2, 

215/1, 418/1, 310/14, 310/12, 321/3, 321/5, 321/8, 322/5, 

322/7, 322/8, 323/1, 324/1, 324/4, 456, 326/1, 326/2, 

328/1, 328/2, 327, 331, 334, 335, 336/1, 336/2, 338/1, 

339/1, 342/3, 342/4, 342/8, 342/7, 345, 368/5, 352/1, 

333/2, 333/1, obręb Krosno, 2759/1, 2759/7, 2760/1 

obręb Mosina 

21 stycznia 2019 r. 
OŚ.6220.14.2018/ 

OŚ.6220.1.2019 

2. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków w 

miejscowości Baranówko, gmina Mosina, dz o nr ewid: 

11, 137/2, 146, 154/1, 154/2, 154/3, 155, 21, 22/1, 22/2, 

25/2, , 26, 28, 29, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 32, 33, 34, 35/2, 

36, 37, 38, 44, 46, obręb Baranówko 

7 czerwca 2019 r. OŚ.6220.2.2019 

3. 

Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę 

produkcyjno-usługową, zlokalizowaną na dz. o nr ewid. 

139/3, obręb Dymaczewo Stare, gmina Mosina 

17 czerwca 2019 r. 
OŚ.6220.17.2018/ 

OŚ.6220.7.2019 

4. 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem 

socjalnym i częścią biurowo-laboratoryjną oraz 

budynkiem gospodarczo-magazynowym i wiatą 

magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

12 lipca 2019 r. OŚ.6220.10.2019 
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W roku 2019 prowadzono również postępowania, które nie zakończyły się wydaniem decyzji                

o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydano: 

− 7 postanowień o odmowie wszczęcia postępowań ws. wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 

− 2 postanowienia o zawieszeniu postępowań ws. wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Ponadto, 5 postępowań ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych 

w 2019 r. jest aktualnie w trakcie procedowania. 

 

  

w miejscowości Krosno, k/Mosiny, dz. o nr ewid. 328/2, 

obręb Krosno, gmina Mosina 

5. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2463P Mosina-Żabinko 

– granica powiatu, na odcinku od m. Mosina do granicy 

gminy Mosina w zakresie budowy ścieżki rowerowej, 

gmina Mosina, powiat poznański, województwo 

wielkopolskie. 

8 kwietnia 2020 r. 

(odmowa realizacji 

przedsięwzięcia) 

OŚ.6220.29.2019 

6. 

Przeprowadzenie prac odtworzeniowych obejmujących 

wykonanie 6 zastępczych otworów studziennych nr 53/2, 

54/2, 1L/2, 4L/3, 37L/3 i 39L/4, zlikwidowaniu 6 

zużytych otworów studziennych nr 53/1, 54/1, 1L/1, 4L/2, 

37L/2 i 39L/3, oraz prac polegających na wykonaniu 30 

studzienek pomiarowych wraz z wyposażeniem 

technologicznym na ujęciu wody dla miasta Poznania w 

rejonie Mosina – Krajkowo, gm. Mosina, powiat 

poznański, województwo wielkopolskie 

3 marca 2020 r. OŚ.6220.42.2019 

7. 

Budowa Centrum Logistycznego Mosina III 

obejmującego budynek hali magazynowej z częścią 

socjalno-biurową i portiernią oraz infrastrukturą 

techniczną, na dz. o nr ewid. 2165/3, 3154, obręb Mosina 

10 kwietnia 2020 r. OŚ.6220.45.2019 

8. 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem 

socjalnym i częścią biurowo-laboratoryjną oraz budynku 

gospodarczo-magazynowego i wiaty magazynowej wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości 

Krosno k/Mosiny, dz. nr ewid. 328/2, obr. 302110_5.0018 

Krosno, jedn. ewid. 302110_5 Gmina Mosina 

15 kwietnia 2020 r. 

(zmiana decyzji z dnia 

12 lipca 2019 r., 

OŚ.6220.10.2019) 

OŚ.6220.54.2019 
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Stan zieleni publicznej, w tym lasów komunalnych 

1. Tereny zieleni – Miasto 

 

A. Powierzchnia gruntów leśnych, hodowla lasu i pozyskanie drewna 

Wyszczególnienie Jednostka miary Ogółem Uwagi 

Powierzchnia gruntów leśnych – stan w 

dniu 31 XII 
ha 12,40 - 

Przyrost powierzchni gruntów leśnych ha 4,30 - 

 

B. Sadzenie drzew i krzewów w zadrzewieniach, powierzchnia zadrzewień 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Ogółem Uwagi 

Sadzenie 
drzew szt. 0,00 - 

krzewów szt. 0,00 - 

 

C. Pozyskanie drewna z zadrzewień 

Wyszczególnienie Jednostka miary Ogółem Uwagi 

Grubizna ogółem m³ 290,00 - 

    w tym grubizna liściasta m³ 94,00 - 

 

D. Tereny zieleni w miastach (stan w dniu 31 XII) 

Wyszczególnienie Jednostka miary Ogółem Uwagi 

Parki spacerowo-wypoczynkowe 
obiekty 2,00 - 

ha 20,03 - 

Zieleńce 

obiekty 32,00 w tym Park po 

Północnej stronie 

kanału 

Mosińskiego 

oddany do użytku 

w 2019 r. 

ha 12,22 
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Wyszczególnienie Jednostka miary Ogółem Uwagi 

Zieleń uliczna ha 5,34 - 

Tereny zieleni osiedlowej ha 0,00 - 

Żywopłoty nieformowane i formowane mb 340,00 - 

Cmentarze 
obiekty 1,00 - 

ha 4,30 - 

Nasadzenia w ciągu roku 
drzew 

szt. 
281,00 wykonane w 

2019 r. krzewów 1093,00 

Ubytki w ciągu roku 
drzew szt. 445,00 wykonane w 

2019 r. krzewów m² 192,00 

Pozostałe 
obiekty 0,00 - 

ha 0,00 - 

 

2. Tereny zieleni - Wieś 

 

A. Powierzchnia gruntów leśnych, hodowla lasu i pozyskanie drewna 

Wyszczególnienie Jednostka miary Ogółem Uwagi 

Powierzchnia gruntów leśnych – stan w 

dniu 31 grudnia 
ha 8,40 - 

Przyrost powierzchni gruntów leśnych ha 7,90 - 

 

B. Sadzenie drzew i krzewów w zadrzewieniach, powierzchnia zadrzewień 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Ogółem Uwagi 

Sadzenie 
drzew szt. 0,00 - 

krzewów szt. 0,00 - 
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C. Pozyskanie drewna z zadrzewień 

Wyszczególnienie Jednostka miary Ogółem Uwagi 

Grubizna ogółem m³ 176,00 - 

    w tym grubizna liściasta m³ 166,00 - 

 

Dział 3. Tereny zieleni w wsiach (stan w dniu 31 grudnia) 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Ogółem Uwagi 

Parki spacerowo-wypoczynkowe 
obiekty 0,00 - 

ha 0,00 - 

Zieleńce 
obiekty 42,00 

- 
ha 21,64 

Zieleń uliczna ha 0,98 - 

Tereny zieleni osiedlowej ha 0,00 - 

Żywopłoty nieformowane i formowane mb 1207,00 - 

Cmentarze 
obiekty 4,00 - 

ha 3,03 - 

Nasadzenia w ciągu roku 
drzew 

szt. 
101,00 wykonane             

w 2019 r. krzewów 0,00 

Ubytki w ciągu roku 
drzew szt. 181,00 wykonane                  

w 2019 r. krzewów m² 92,00 

Pozostałe 
obiekty 0,00 - 

ha 0,00 - 

Parki spacerowo - wypoczynkowe ogólnie 

dostępne innych jednostek 

obiekty 1,00 - 

ha 27,112 - 

Zieleńce innych jednostek 
obiekty 0,00 - 

ha 0,00 - 
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Stan ochrony przyrody 

1. Formy ochrony przyrody  

Na terenie Gminy Mosina występują następujące formy ochrony przyrody: 

•Obszary NATURA 2000, 

•Park Narodowy, 

•Park Krajobrazowy, 

•Rezerwaty przyrody, 

•Pomniki przyrody. 

 

Obszary Natura 2000 

 

Nazwa obszaru: Ostoja Rogalińska 

Kod obszaru: PLB300017  

Powierzchnia: 21763,1 ha  

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) 

Opis: 

Obszar obejmuje swoim zasięgiem 12 jezior oraz moreny czołowe znajdujące się na terenie Niziny 

Wielkopolskiej. Dominują tu drzewostany sosnowe z domieszkami dębu, świerka, brzozy, grabu i 

lipy. Część ostoi należy również do Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Rogalińskiego 

Parku Krajobrazowego, na terenie którego występują wiekowe okazy dębów.              W granicach 

obszaru występuje co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasie, 7 gatunków 

z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji 

krajowej (C6) kani czarnej (PCK) i kani rudej, (PCK); nieregularnie gnieździ się batalion (PCK). 

Gęś zbożowa zimuje w liczbie przekraczającej 1% populacji szlaku wędrówkowego(C3), osiągając 

liczebność do 8000 osobników. Ostoja Rogalińska jest jedną                z najważniejszych w Polsce 

ostoi rybitwy czarnej i dzięcioła średniego. 
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Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl 

 

Nazwa obszaru: Będlewo-Bieczyny 

Kod obszaru: PLH300039  

Powierzchnia: 752 ha 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Opis: 

Obszar obejmuje swoim zasięgiem część zwartego kompleksu leśnego znajdującego się                     

w Dolinie Środkowej Odry. Na terenie obszaru dominują łęgi wiązowo-jesionowe i jesionowo-

olszowe a także grądy środkowoeuropejskie. Na obszarze stwierdzono 7 siedlisk przyrodniczych z 

Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Występuje tu wiele rzadkich gatunków florystycznych, 

w tym: orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, gnieźnik leśny, wilczomlecz błotny oraz ożanka 

czosnkowa. Na obszarze stwierdzono 7 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG, które łącznie zajmują około 43,5% powierzchni ostoi. Większość płatów siedlisk jest 

dobrze lub bardzo dobrze wykształconych i zachowanych, w tym priorytetowe niżowe łęgi 

jesionowo-olszowe (91E0). Do bardzo cennych zaliczyć należy także tutejsze łęgi wiązowo-

jesionowe oraz grądy środkowoeuropejskie, które są jednymi z najlepiej zachowanych w 

Wielkopolsce. W ich płatach notowano liczne pomnikowe okazy drzew oraz szereg rzadkich i 

zagrożonych elementów flory. Do tych ostatnich należą m. in.: Aquilegia vulgaris, Cucubalus 

baccifer, Daphne mezereum, Euphorbia palustris, Neottia nidus-avis, Peucedanum cervaria i 

Teucrium scordium. 
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 Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl 

 

Nazwa obszaru: Ostoja Wielkopolska 

Kod obszaru: PLH300010  

Powierzchnia: 8427,1 ha  

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Opis: 

Obszar obejmuje swoim zasięgiem pagórkowate obszary terenu znajdujące się na Nizinie 

Wielkopolskiej, częściowo w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na terenie ostoi 

występują siedliska naturalne, półnaturalne jak i intensywnie zmienione przez człowieka. 

Występuje tu wiele cennych gatunków roślin oraz zwierząt (m.in. kraska, zimorodek i dzięcioł 

czarny).Obszar o dużej różnorodności biologicznej; występuje tu 17 rodzajów siedlisk                       z 

Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 20 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy, w tym 

szczególnie licznych bezkręgowców, m. in. jelonek rogacz Lucanus cervus, kozioróg dębosz 

Cerambyx cerdo, pływak szerokobrzegi Dytiscus latissimus. Bogata jest flora roślin 

naczyniowych, obejmująca 1100 gatunków, a także roślin niższych i grzybów (200 gatunków 

mchów, 150 gatunków porostów, 364 gatunki grzybów wyższych). Na terenie ostoi znajdują się 

stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych. Stwierdzono tu ponad 50 gat. 

roślin prawnie chronionych oraz około 180 gatunków figurujących na regionalnej czerwonej liście 

roślin zagrożonych. Na podkreślenie zasługują bogate populacje Cladium mariscus                     i 

Trollius europaeus, roślin zagrożonych w Wielkopolsce. 

 

Nazwa obszaru: Rogalińska Dolina Warty 

Kod obszaru: PLH300012  

Powierzchnia: 14753,6 ha  

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 
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Opis: 

Obszar obejmuje swoim zasięgiem pradolinę Warty, wraz z obecnymi na niej starorzeczami                 

i zastoiskami otoczonymi przez bagna i łąki. Ostoja w większości położona jest na terenie 

Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Na obszarze występuje 10 rodzajów cennych siedlisk,                

z czego największe pokrycie mają: łęgi wierzbowo-topolowe i jesionowo-wiązowe, łąki 

użytkowane ekstensywnie, torfowiska alkaliczne. Występuje tu 5 gatunków zwierząt                          z 

Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym: pachnica dębowa i kozioróg dębosz. Ze ssaków 

wymienionych w tym załączniku występują bóbr i wydra. Występuje tu także 14 gatunków ptaków 

z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, m in. bocian biały, bocian czarny, żuraw. 

W obszarze nagromadzone są liczne, dobrze zachowane i silnie zróżnicowane starorzecza, łąki, 

łęgi i inne typy roślinności związane z działalnością rzeki Warty. Stwierdzono występowanie 16 

siedlisk przyrodniczych z załącznika I dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym trzech priorytetowych 

(6120, 91E0 i 91I0). Spośród nich największy udział mają różnego typu lasy łęgowe (ponad 40% 

łącznej powierzchni wszystkich siedlisk), świeże łąki (prawie 25%), starorzecza (ok. 16,5%) oraz 

kwaśne dąbrowy (ok. 11%) - Rosadziński (2010). Obszar do niedawna obejmował największe 

skupisko dębów szypułkowych w Europie, znajdujące się                w dolinie Warty pomiędzy 

Rogalinkiem a Rogalinem (Pacyniak 1992). Stwierdzono ponadto występowanie 15 gatunków z 

załącznika II dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym jednego priorytetowego - pachnicy dębowej. W 

obszarze występuje także 11 gatunków roślin z krajowej "czerwonej listy" (Zarzycki, Szeląg 2006): 

fiołek mokradłowy Viola stagnina, goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, goździk pyszny 

Dianthus superbus, goździk siny Dianthus gratianopolitanus, groszek błotny Lathyrus palustris, 

kosaciec syberyjski Iris sibirica, kruszczyk błotny Epipactis palustris, nasięśrzał pospolity 

Ophioglossum vulgatum, pszeniec grzebieniasty Melampyrum cristatum oraz selernica żyłkowana 

Cnidium dubium. Kolejne figurują na regionalnej "czerwonej liście" (Jackowiak i in. 2007), w tym 

rzeżucha drobnokwiatowa Cardamine parviflora oraz skrzyp pstry Equisetum variegatum ze 

statusem "zagrożony" (kategoria "EN"). Dziewięć dalszych taksonów posiada w Wielkopolsce 

status "narażony" (kat. "VU"): bukwica zwyczajna Betonica officinalis, konitrut błotny Gratiola 

officinalis, kropidło piszczałkowate Oenanthe fistulosa, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, 

rzeżucha niecierpkowa Cardamine impatiens, sitniczka szczecinowata Isolepis setacea, starzec 

bagienny Senecio paludosus, wolffia bezkorzeniowa Wolffia arrhiza oraz zamokrzyca ryżowa 

Leersia oryzoides. Kolejnych pięć gatunków zostało uznanych jako "najmniejszej troski" (kat. 

"LC"): koniopłoch łąkowy Silaum silaus, lilia złotogłów Lilium martagon, ożanka czosnkowa 

Teucrium scordium, topola czarna Populus nigra i wilczomlecz lśniący Euphorbia lucida. 

 

Park Narodowy 

Wielkopolski Park Narodowy 

Wielkopolski Park Narodowy leży na terenie Pojezierza Wielkopolskiego w dorzeczu Warty. 

Został utworzony w 1957 roku. Obejmuje obszar 7 583,93 ha, z czego 259,73 ha podlega ochronie 

ścisłej. Krajobraz parku budują struktury związane ze zlodowaceniami – moreny czołowe, jeziora 
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polodowcowe, pagórki kemowe, ozy, wydmy oraz głazy narzutowe. Dużą część Wielkopolskiego 

Parku Narodowego zajmują siedliska leśne takie jak, bory sosnowe i mieszane, grądy, dąbrowy 

oraz łęgi. Część tych siedlisk leśnych jest chroniona pod postacią rezerwatów ścisłych. Na obszarze 

Wielkopolskiego Parku Narodowego występuje wiele cennych roślin runa leśnego, takich jak 

konwalia dwulistna, czworolist pospolity, zimoziół północny czy naparstnica zwyczajna. Można 

tu również napotkać wiele roślin wodnych, m.in. rogatka sztywnego, jezierzę morską, 

wywłócznika kłosowego czy różne gatunki rdestnic. Na terenie Parku występuje ponad 3000 

gatunków owadów, 35 gatunków ryb, 200 gatunków ptaków, wszystkie nizinne płazy oraz wiele 

gatunków ssaków. 

 

 

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Park krajobrazowy 

Rogaliński Park Krajobrazowy 

Rogaliński Park Krajobrazowy został powołany w celu ochrony cennych elementów przyrody, do 

których zaliczyć można skupisko wielowiekowych dębów szypułkowych, form terenu 

utworzonych przez wody płynące oraz różnorodność lokalnej flory i fauny. Park zlokalizowany 

jest w dolinie Warty, na południe od Poznania. Utworzono go w 1997 r. i zajmuje powierzchnię 

127,5 km2. Na terenie omawianego Parku występuje szeroka gama rzadkich, ginących                          i 

chronionych gatunków roślin. Różnorodność siedlisk odzwierciedlona jest poprzez zróżnicowaną 
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faunę. Na obszarach leśnych, które stanowią prawię połowę powierzchni Parku, żyją duże ssaki 

łowne. Można tu spotkać jelenie, sarny czy dziki. W Warcie i jej starorzeczach natrafić można na 

wydry i bobry. Na terenie Parku występują także gady, takie jak żmija zygzakowata i jaszczurka 

zwinka, jak również około 220 gatunków ptaków. Na wyżej wskazanym obszarze zlokalizowane 

są dwa rezerwaty: „Krajkowo” i „Goździk Siny w Grzybnie”. 

 

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Rezerwaty przyrody  

Rezerwat „Goździk Siny w Grzybnie” 

Jest to rezerwat florystyczny o powierzchni 16,6 ha, usytuowany na terenie Rogalińskiego Parku 

Krajobrazowego. Został on utworzony w 1964 roku Zarządzeniem Ministra Leśnictwa                         i 

Przemysłu Drzewnego z dnia 30 czerwca 1964 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. 

P. z 1964 r. Nr 45, Poz. 217). Rezerwat utworzony został w celu ochrony goździka sinego (Dianthus 

caesinus) na jego północnej granicy zasięgu, a także boru sosnowego na wydmie.  

Rezerwat „Krajkowo”  

Rezerwat zlokalizowany jest w odległości około 10 km od Mosiny. Utworzony został w 1958 r. w 

celu ochrony miejsc lęgowych ptaków, a także krajobrazu starorzecza Warty. Całkowita 

powierzchnia rezerwatu to 160 ha. Łąki i nieużytki stanowią tu 49 ha, natomiast wody stojące 7 
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ha. Na terenie omawianego rezerwatu występują 133 pomniki przyrody, w większości dęby 

szypułkowe. 

 

 

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl 

 

Pomniki przyrody 

Na terenie Gminy Mosina znajdują się 52 obiekty zaliczane do pomników przyrody. Zgodnie               

z art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55) 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony przyrody, 

stanowiący przedstawienie danych opisowych wraz z interaktywnym portalem mapowym 

dostępnym pod adresem http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/.  
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7. ANALIZA STANU I TRENDÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                       

I RYNKU PRACY 

Na podstawie danych Urzędu Statystycznego bezrobocie rejestrowane w Mosinie wynosiło  

w 2019 roku 1%. Jest to  mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla powiatu poznańskiego 

1,1 %, , dla województwa wielkopolskiego 2,8 %. 

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Gmina Mosina jako główne 

miejsce wykonywanej działalności widnieje: 

- 2612 wpisów jako status aktywny, stan na dzień 4 maja 2020 r. 

- 102 jako działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych, stan na 

dzień 4 maja 2020 r. 

- 151 jako status wykreślony, stan na 31 grudnia 2019 r. 

- 205 jako status zawieszony, stan na 31 grudnia 2019 r. 

W 2019 roku w dla mieszkańców Gminy Mosina następujące podmioty dyżurowały w 

Gminnym Centrum Informacji: 

- Powiatowy Urząd Pracy -  6 razy, 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 4 razy, 

- Urząd Skarbowy – 2 razy. 

Wpisy działalności gospodarczej 

Status wpisu 
Ilość wpisu dla głównego miejsca wykonywania 

działalności 

Aktywny 2663 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie 

spółki/spółek cywilnych 
100 

Nie rozpoczął działalności 19 

Wykreślony 2016 

Zawieszony 447 

SUMA 5245 

 

Status wpisu Ilość wpisu dla miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy 

Aktywny 2696 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie 

spółki/spółek cywilnych 

133 

Nie rozpoczął działalności 22 

Wykreślony 1640 

Zawieszony 480 

SUMA 4971 
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Szkolenia zrealizowane w 2019 r. 

Szkolenia organizowane w 2019 roku miały na celu między innymi podniesienie kompetencji 

cyfrowych mieszkańców Gminy Mosina, wsparcie dla osób bezrobotny  i z 

niepełnosprawnościami. Skierowane były dla osób, powyżej 25 roku życia, m.in. dla osób  

z niepełnosprawnościami i powyżej 65 roku życia. Z kursów skorzystały łącznie 272 osoby. 

Nazwa szkolenia Ilość uczestników 

PROJEKT „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY MOSINA”  

– kwota dofinansowania 130 788,00 zł, obejmował szkolenia , które odbywały się w Gminnym Centrum 

Informacji w Mosinie, Centrum  ICEO w Świątnikach i Centrum Kształcenia w Nowinkach i składały 

się z 7 modułów: 

Moje finanse i transakcje w sieci 

 
36 

Mój biznes w sieci 60 

Działam w mediach społecznościowych 60 

Tworzę własną stronę Internetową /BLOG/ 24 

Rodzic w sieci 48 

Kultura w sieci 12 

Rolnik w sieci 12 

POZOSTAŁE KURSY  REALIZOWANE PRZEZ GCI W 2019 ROKU 

Kurs Pracownik administracyjno-biurowy 12 

Kurs Języka migowego 10 

Kurs florystyczny ( realizacja: Mosina, Mieczewo, Nowinki, 

Świątniki, Krosno) 
75 

Warsztaty terapii manualnej- Mosina 

15 

 

Gmina  Mosina w swoich działaniach wspiera lokalnych przedsiębiorców. W tym celu 

organizuje „Spotkania dla Przedsiębiorców”, tematyka spotkań sprzyja rozwojowi 

przedsiębiorczości, wpływa na osiąganie sukcesów i zaspokajanie potrzeb mieszkańców. W 

związku z dużym zainteresowaniem pozyskiwaniem środków zewnętrznych na rozpoczęcie i 

rozwój firm, regularnie odbywają się też spotkania i konsultacje ze specjalistami w tej 

dziedzinie. W roku 2019 takich spotkań odbyło się łącznie 8, w których uczestniczyło ok. 150 

osób. 

Działanie senioralne 

Gmina Mosina podejmuje działania  mające na celu poprawę jakości życia poprzez aktywizację 

społeczną, zawodową i integrację seniorów. 

W tym celu organizowano cykliczne spotkania i warsztaty, w których seniorzy dowiedzieli się            

o możliwościach zaangażowania w życie samorządu, odkrywali możliwości pracy  jako 

wolontariusz czy mogli przełamać bariery komunikacyjne przy pomocy urządzeń 

multimedialnych. 
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Przełamywanie barier związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bardzo mocno 

zainteresowało seniorów. Kursy  podstawowej obsługi komputera organizowane przez Gminne 

Centrum Informacji (GCI) w Mosinie spowodowały, że seniorzy bez obaw korzystają                         

z komputera i Internetu przy załatwianiu codziennych spraw np.: zakupy przez Internet, 

dokonywanie płatności on-line czy wyszukiwanie różnych informacji. Także zajęcia 

prowadzone przez Mosiński Ośrodek Kultury za zakresu informatyki, fotografii czy kultury  

i sztuki mają stałe grono odbiorców, co przekłada się nie tylko na wzrost zainteresowania 

sprzętem multimedialnym i teleinformatycznym, ale również pomaga w komunikacji z dziećmi 

czy wnukami. Prezentuje  także umiejętności i talenty artystyczne naszych seniorów, które 

można podziwiać np. podczas wystaw.  

Gminne Centrum Informacji realizowało także kampanię edukacyjną dla seniorów, która 

dotyczyła udzielania pierwszej pomocy czy w stanu nagłego zagrożenia życia. Warsztaty 

„Pierwsza pomoc  w praktyce” cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ćwiczenia na fantomach 

nie sprawiały żadnego problemu. Dla seniorów i osób samotnie mieszkających  kontynuowana 

była akcja Pudełko życia.  Osoby zainteresowane rekreacją ruchową miały do dyspozycji zajęcia 

w ramach  oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. Seniorzy spotykali się także na 

spotkaniach organizowanych przez sołectwa czy osiedla Gminy Mosina, organizacje czy 

instytucje. Brali tez udział w tematycznych spotkaniach przygotowanych przez Centra 

Internetowe w Świątnikach i Nowinkach.  

Zainteresowanie seniorów zdobywaniem nowych informacji, poszerzanie wiedzy w różnych 

dziedzinach naszego życia przyczyniło się także  do podjęcia kolejnych działań związanych 

m.in. z organizacją spotkań z ekspertami z Inspekcji Pracy, funkcjonariuszami policji  czy 

prawnikami. Gminne Centrum Informacji we współpracy z Mosińskim Ośrodkiem Kultury 

realizowało te działania. Podczas spotkań najstarsi mieszkańcy gminy mogli dowiedzieć się o 

przysługujących im prawach podczas zawierania umów poza lokalem firmy, procesie 

odstąpienia od takiej umowy, reklamowaniu towaru,  o gwarancjach czy rękojmi.  Omówiono 

także sprawy związane z testamentami, dziedziczeniem i spadkami oraz jak postępować, żeby 

nie stać się ofiarą oszustów.  

Wszystkie inicjatywy cieszyły się  dużym zainteresowaniem wśród seniorów, którzy chętnie 

korzystali z bezpłatnego dostępu do specjalistów i ekspertów, także w kwestiach rent  

i emerytur, które mogli skonsultować podczas dyżurów pracowników Zakładu Usług 

Społecznych  z Poznania, którzy cyklicznie przyjeżdżali do Mosiny.  

Seniorzy realizowali także swoje plany działania na 2019 rok, wynikające z ich kalendarza 

opracowanego przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – oddział w Mosinie, jak  

i Kół na terenie Gminy Mosina. Wszystkie te aktywności- spotkania, wieczorki, wyjazdy miały 

na celu integrację oraz wspólne spędzenie czasu oraz wymianę doświadczeń na różnych 

płaszczyznach. 
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