
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2018-2023 

l.p. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 

Publikacja  
w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Uwagi 

2018 

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

  

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

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

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

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

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

  

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

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

  

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

14.12.2018 r.  

10. III/10/18 13 grudnia 2018 r. 

w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium 
dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy, 
w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019-2023 

14.12.2018 r. 

 

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

10.01.2019 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-21-listopada-2018-r.1.html?pid=14325
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-21-listopada-2018-r.1.html?pid=14326
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14337
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14338
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14339
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14340
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14340
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14341
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14342
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-28-listopada-2018-r.1.html?pid=14342
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14564
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14564
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14566


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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

2019 

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

  

20. IV/20/19 24 stycznia 2019 r. 

dotycząca warunków udzielenia i wysokości bonifikaty od opłaty 
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów Gminy Mosina zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 

4.02.2019 r. 

 

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

4.02.2019 r. 
 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14567
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14567
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14568
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14568
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14568
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14569
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14569
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14569
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14570
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14570
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14571
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14571
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14572
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14573
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-13-grudnia-2018-r.1.html?pid=14573
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=14678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2018-20232/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-w-dniu-24-stycznia-2019-r.1.html?pid=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=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


22. IV/22/19 24 stycznia 2019 r. 

dotycząca wniosku o dofinansowanie do Programu GEPARD II - 
transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności 
i realizacji zadania: Poprawa jakości środowiska Gminy Mosina 
poprzez rozwój elektromobilności 

  

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

  

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

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

  

26. V/26/19 28 lutego 2019 r. 

dotycząca kontynuacji członkostwa Gminy Mosina w Stowarzyszeniu 
Lider Zielonej Wielkopolski w okresie realizacji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i pełnomocnictwa do 
reprezentowania gminy w stowarzyszeniu 

  

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

 
 

 

 

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=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=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

