
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  

 
 

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

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

 
 

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

17.04.2019 r.  
 

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

17.04.2019 r. 
 

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

17.04.2019 r.  
 

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
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_28.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_29.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_29.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_30.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_30.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_31.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_31.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_32.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_32.pdf


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

 
 

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

 
 

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

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

 
 

37. VII/37/19 28 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Mosina oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Mosina  

17.04.2019 r. 

 

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

17.04.2019 r.  
 

39. VII/39/19 28 marca 2019 r. 

dotycząca jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym 
rachunku dochody, ich źródła i przeznaczenie oraz sposób i tryb 
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków na  
wydzielonym rachunku dochodów  

 

 

40. VII/40/19 28 marca 2019 r. 

w sprawie Regulaminu udzielenia stypendiów dla uczniów kl. VII i 
VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla 
uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mosina  

 

 

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

 
 

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_33.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_33.pdf
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http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_35.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_36.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_36.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_37.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_37.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_37.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_37.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_38.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_38.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_39.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_39.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_39.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_39.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_40.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_40.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_40.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_40.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_41.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_41.pdf


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

 
 

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

 
 

44. VII/44/19 28 marca 2019 r. 

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

 

 

45. VII/45/19 28 marca 2019 r. 

dotycząca przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 
25 stycznia 2019 r. ( data wpływu:28 stycznia 2019 r., numer 
porządkowy:BR.1511.2019) na Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mosinie 

 

 

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

 
 

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

 
 

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

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

50. VIII/50/19 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 
posiadaniu AQUANET S.A na lata 2018-2027  

Załącznik do Uchwały Nr VIII/50/19 

 

 

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_42.pdf
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http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_44.pdf
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http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_44.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_45.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_45.pdf
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http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_45.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_46.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_46.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_46.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_47.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_47.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_48.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_49.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_50.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_50.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_50.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/wieloletni_plan_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_kanalizacyjnych_bedacych_w_posiadaniu_aquanet_sa_na_lata_2018-2027.pdf


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

 
 

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

15.05.2019 r.  
 

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

15.05.2019 r. 
 

54. VIII/54/19 25 kwietnia 2019 r. 

dotycząca przyjęcia od Powiatu Poznańskiego realizacji zadań 
związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej 
Dworzec Kolejowy w Mosinie z siedzibą Wielkopolskiego Parku 
Narodowego i Pałacem w Rogalinie 

 

 

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

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

57. VIII/57/19 25 kwietnia 2019 r. 

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

 

 

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

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

 
 

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

 
 

61. VIII/61/19 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2018 r.( numer 
porządkowy:BR.1510.4.2018 i BR.1511.4.2018) z wyłączeniem części 
dotyczącej Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
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http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_53.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_53.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_54.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_54.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_54.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_54.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_55.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_56.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_57.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_57.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_57.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_57.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_58.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_59.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_59.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_60.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_60.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_60.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_61.pdf
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http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_61.pdf


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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

14.06.2019 r. 
 

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

 
 

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

 
 

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

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

 

 

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

14.06.2019 r. 
 

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_62.pdf
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http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_63.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_63.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_64.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_64.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_65.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_65.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_66.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_66.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_67.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_67.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_68.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_68.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_68.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_69.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_69.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_69.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_70.pdf
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http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_71.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_71.pdf


72. XI/72/19 13 czerwca 2019 r. 

 w sprawie zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego  

Uchwała Kolegium RIO w sprawie stwierdzenia nieważności 
uchwały  w sprawie zasad zwiększenia środków funduszu 
sołeckiego.pdf 

18.06.2019 r. 

 

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

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

 
 

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

18.06.2019 r. 
 

76. XI/76/19 13 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o 
zgłoszonych kandydatach na ławników do sądu Okręgowego 
w Poznaniu, sadu rejonowego w Śremie i do Sądu Rejonowego 
Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu 

 

 

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

 
 

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

 
 

79. XI/79/19 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data 
wpływu: 19 kwietnia 2019r., numer porządkowy: BR.1510.14.2019 
i BR.1511.7.2019)  

 
 

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

 
 

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_72.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_14-879-2019_kolegium_regionalnej_izby_obrachunkowej_w_poznaniu_z_dnia_3_lipca_2019_r..pdf
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http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_14-879-2019_kolegium_regionalnej_izby_obrachunkowej_w_poznaniu_z_dnia_3_lipca_2019_r..pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_73.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_74.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_74.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_75.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_75.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_76.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_76.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_76.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_76.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_77.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_77.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_77.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_78.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_78.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_78.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_79.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_79.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_79.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_80.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_80.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_80.pdf


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

 
 

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

 
 

83. 

 
XII/83/19 27 czerwca 2019 r.  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania 
z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2018 rok   

 

84. XII/84/19 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2018 rok  

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2018 rok.pdf 

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 
2018 rok.pdf  

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.pdf 

 

 

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

 
 

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

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

 
 

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

13.08.2019 r. 
 

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

 
 

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_81.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_81.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_81.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_82.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_82.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_nr_82.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_83.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_83.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_84.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_84.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/sprawozdanie_burmistrza_gminy_mosina_z_wykonania_budzetu_gminy_mosina_za_2018_rok.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/zalaczniki_do_sprawozdania_burmistrza_gminy_mosina_z_wykonania_budzetu_gminy_mosina_za_2018_rok.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/zalaczniki_do_sprawozdania_burmistrza_gminy_mosina_z_wykonania_budzetu_gminy_mosina_za_2018_rok.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/sprawozdania_finansowe_za_rok_2018.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_85.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_85.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_86.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_87.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_87.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_88.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_88.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_88.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_89.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_89.pdf


90. XIII/90/19 5 sierpnia 2019 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka 
wytchnieniowa”  

 
 

91. XIII/91/19 5 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie nadania nazw drogom 
wewnętrznym w Mieczewie  

 

13.08.2019 r. 
 

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

13.08.2019 r. 
 

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

94. XIII/94/19 5 sierpnia 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina 
na lata 2019-2023  

 
 

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

 
 

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

 
 

 

 

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_90.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_90.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_90.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_91.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_91.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_91.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_92.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_92.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_92.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_93.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_94.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_94.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_95.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_95.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_96.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_96.pdf

