
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2010-2014 

l.p. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 

Publikacja w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Uwagi 

2010 

1. I/1/10 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej   

2. I/2/10 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie   

3. I/3/10 1 grudnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Mosinie 

  

4. I/4/10 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie   

5. II/5/10 10 grudnia 2010 r. 
w sprawie określenia ilościowego składu komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie 

  

6. III/6/10 17 grudnia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie konsultowania projektów aktów 
prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w dziedzinach 
dotyczących ich działalności statut 

  

7. III/7/10 17 grudnia 2010 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
na terenie gminy Mosina  

8 lutego 2011 r. 

Kolegium RIO 
uchwałą z dnia 
27.04.2011 r. 
orzekło nieważność 
wyrażenia "w 
szczególności" w § 
4,§ 13 ust. 2, § 21 i 
załącznika n 

8. III/8/10 17 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja 
nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych z terenu gminy 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-01.12.2010-r..html?pid=3539
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-01.12.2010-r..html?pid=3538
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-01.12.2010-r..html?pid=3537
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-01.12.2010-r..html?pid=3537
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/i-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-01.12.2010-r..html?pid=3536
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-10.12.2010-r..html?pid=3540
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-10.12.2010-r..html?pid=3540
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3551
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3551
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3551
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3551
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=3543
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3543


Mosina” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

9. 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.  

10. III/10/10 17 grudnia 2010 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 
gruntu, położonego w Mosinie, na czas oznaczony do lat 3 

  

11. III/11/10 17 grudnia 2010 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali 
użytkowych, położonych w Pecnej przy ul. Głównej 18, na czas 
oznaczony do lat 3 

  

12. III/12/10 17 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie 8 lutego 2011 r.  

13. III/13/10 17 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie   

14. III/14/10 17 grudnia 2010 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Mosinie 

  

15. III/15/10 17 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie   

16. III/16/10 17 grudnia 2010 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie   

17. III/17/10 17 grudnia 2010 r. 
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej 
pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina 

  

18. III/18/10 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza  

 Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym nr KN.I-
8 0911- 18/11 z 
19.01.2011 r. orzekł 
nieważność § 2 
uchwały 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3543
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3543
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=3545
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3545
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3544
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3544
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3544
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3550
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3549
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3548
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3548
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3547
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3553
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3552
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3552
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-17.12.2010-r..html?pid=3546


19. IV/19/10 20 grudnia 2010 r. 
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług 
Komunalnych w Mosinie w celu jego przekształcenia w spółkę prawa 
handlowego 

  

20. IV/20/10 20 grudnia 2010 r. 
w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego, 
działającej pod firmą „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 
Mosinie” 

  

21. V/21/10 29 grudnia 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może 
zaciągnąć zobowiązanie 

  

22. V/22/10 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010  

 Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu Uchwałą 
Nr 2/80/2011 z 
26.01.2011 r. 
stwierdziło, że 
uchwała została 
podjęta z 
naruszeniem prawa 

23. V/23/10 29 grudnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich dokonania 

  

24. V/24/10 29 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Pecnej 14 marca 2011 r.  

25. V/25/10 29 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach 14 marca 2011 r.  

2011 

26. VI/26/11 10 stycznia 2011 r. 
w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie 
zaciągać zobowiązania 

  

27. VII/27/11 27 stycznia 2011 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do Stowarzyszenia Lider 
Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

  

28. VII/28/11 27 stycznia 2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2010-r..html?pid=3555
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2010-r..html?pid=3555
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2010-r..html?pid=3555
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2010-r..html?pid=3554
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2010-r..html?pid=3554
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/iv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2010-r..html?pid=3554
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2010-r..html?pid=3560
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2010-r..html?pid=3560
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2010-r..html?pid=3559
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2010-r..html?pid=3558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2010-r..html?pid=3558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2010-r..html?pid=3558
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2010-r..html?pid=3557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/v-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2010-r..html?pid=3556
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-10.01.2011-r..html?pid=3561
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/vi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-10.01.2011-r..html?pid=3561
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.01.2011-r..html?pid=3563
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.01.2011-r..html?pid=3563
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.01.2011-r..html?pid=3562


29. VII/29/11 27 stycznia 2011 r. 
w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek 
pomocniczych Gminy Mosina 

  

30. VII/30/11 27 stycznia 2011 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 10 grudnia 2010 r. 
Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu 

  

31. VII/31/11 27 stycznia 2011 r. 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w 
Mosinie 

  

32. VII/32/11 27 stycznia 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011   

33. VIII/33/11 24 i 28 lutego 2011 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego   

34. VIII/34/11 24 i 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza   

35. VIII/35/11 24 i 28 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu   

36. VIII/36/11 24 i 28 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu   

37. VIII/37/11 24 i 28 lutego 2011 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z 
zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

38. VIII/38/11 24 i 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.  

39. VIII/39/11 24 i 28 lutego 2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego   

40. VIII/40/11 24 i 28 lutego 2011 r. 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Mosina 

26 kwietnia 2011 r.  

41. VIII/41/11 24 i 28 lutego 2011 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/497/02 Rady Miejskiej w 
Mosinie z dnia 26 września 2002 r.w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Mosina” 

26 kwietnia 2011 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.01.2011-r..html?pid=3564
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.01.2011-r..html?pid=3564
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.01.2011-r..html?pid=3565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.01.2011-r..html?pid=3565
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.01.2011-r..html?pid=3566
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.01.2011-r..html?pid=3566
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/vii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.01.2011-r..html?pid=3567
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=3577
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=3576
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=3575
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=3574
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=3573
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=3573
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=3571
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=3570
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=3570
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=3569
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=3569
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=3569
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=3569


42. VIII/42/11 24 i 28 lutego 2011 r. 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o zniesienie nazwy miejscowości 

  

43. IX/43/11 30 marca 2011 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

44. IX/44/11 30 marca 2011 r. 
w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mosina na lata 
2010 - 2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mosina na lata 2010 - 2020” 

  

45. IX/45/11 30 marca 2011 r. 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla 
Gminy Mosina na lata 2011-2014” 

23 maja 2011 r.  

46. IX/46/11 30 marca 2011 r. 

dotycząca zmiany Uchwały Nr XXX/250/04 z dnia 30 września 2004 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego 
dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego 

23 maja 2011 r.  

47. 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.  

48. IX/48/11 30 marca 2011 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na rok 2011 

23 maja 2011 r.  

49. IX/49/11 30 marca 2011 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 
rok 2011 

23 maja 2011 r.  

50. IX/50/11 30 marca 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki 

  

51. IX/51/11 30 marca 2011 r. 
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

  

52. IX/52/11 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie 23 maja 2011 r.  

53. IX/53/11 30 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie 23 maja 2011 r.  

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=3568
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=3568
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3578
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3579
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3579
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3579
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3593
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3593
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3592
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3592
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3592
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3592
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=3590
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3590
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3589
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3589
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3588
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3588
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3587
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3587
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3587
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3586
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3585


54. IX/54/11 30 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie 23 maja 2011 r.  

55. IX/55/11 30 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czapury 23 maja 2011 r.  

56. IX/56/11 30 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Mieczewo 23 maja 2011 r.  

57. IX/57/11 30 marca 2011 r. 
w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Mosina w 
Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski 

  

58. IX/58/11 30 marca 2011 r. 
w sprawie określenia wzoru legitymacji radnego, sołtysa, 
przewodniczącego zarządu osiedla  

 Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym KN.I-
8.4131-1-118/11 z 
4.05.2011 r. 
stwierdził 
nieważność 
uchwały 

59. X/59/11 15 kwietnia 2011 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 
klubów dziecięcych 

31 maja 2011 r.  

60. X/60/11 15 kwietnia 2011 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2011 – 2017 

  

61. X/61/11 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011   

62. XI/62/11 28 kwietnia 2011 r. w sprawie założenia Przedszkola w Wiórku   

63. XI/63/11 28 kwietnia 2011 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do Programu "Wielkopolska 
Odnowa Wsi" oraz wskazania sołectw do uczestnictwa w Programie 

  

64. XI/64/11 28 kwietnia 2011 r. 
w sprawie skargi z dnia 11 kwietnia 2011 r. na Burmistrza Gminy 
Mosina 

  

65. XI/65/11 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Burmistrza Gminy Mosina   

66. XI/66/11 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3580
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3584
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3583
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3582
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3582
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3581
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/ix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.03.2011-r..html?pid=3581
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-15.04.2011-r..html?pid=3596
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-15.04.2011-r..html?pid=3596
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-15.04.2011-r..html?pid=3595
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-15.04.2011-r..html?pid=3595
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/x-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-15.04.2011-r..html?pid=3594
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2011-r..html?pid=3597
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2011-r..html?pid=3598
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2011-r..html?pid=3598
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2011-r..html?pid=3599
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2011-r..html?pid=3599
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2011-r..html?pid=3600
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.04.2011-r..html?pid=3601


67. XIII/67/11 26 maja 2011 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

68. XIII/68/11 26 maja 2011 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

69. XIII/69/11 26 maja 2011 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

70. XIII/70/11 26 maja 2011 r. 
w sprawie skargi z dnia 26 kwietnia 2011 r. na Burmistrza Gminy 
Mosina 

  

71. XIII/71/11 26 maja 2011 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie 
zbadania prawidłowości przeprowadzonych w dniu 11 maja 2011 r. 
wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie 

  

72. XIV/72/11 20 czerwca 2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Uczymy się – 
poznajemy świat – rozwijamy” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

73. XIV/73/11 20 czerwca 2011 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego   

74. XIV/74/11 20 czerwca 2011 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2011 – 2017 

  

75. XIV/75/11 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011   

76. XIV/76/11 20 czerwca 2011 r. 

dotycząca zakresu i formy informacji o wykonaniu budżetu Gminy 
Mosina, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji 
kultury za I półrocze roku budżeto 

  

77. XIV/77/11 20 czerwca 2011 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011” 

  

78. XIV/78/11 20 czerwca 2011 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011” 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.05.2011-r..html?pid=3603
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.05.2011-r..html?pid=3603
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.05.2011-r..html?pid=3604
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.05.2011-r..html?pid=3604
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.05.2011-r..html?pid=3605
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.05.2011-r..html?pid=3605
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.05.2011-r..html?pid=3606
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.05.2011-r..html?pid=3606
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.05.2011-r..html?pid=3607
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.05.2011-r..html?pid=3607
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.05.2011-r..html?pid=3607
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3608
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3608
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3608
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3609
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3621
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3621
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3622
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3610
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3610
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3610
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3610
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3611
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3611
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3612
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.06.2011-r..html?pid=3612


79. XIV/79/11 20 czerwca 2011 r. 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Leszczyńskiej i Jarzynowej w Mosinie oraz terenu parku gminnego 
„Strzelnica” 

  

80. XIV/80/11 20 czerwca 2011 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krajkowo 

  

81. XIV/81/11 20 czerwca 2011 r. 
o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu eksploatacji złoża piasków kwarcowych na 
działkach o nr ewid. 109/2, 109/3, obręb Sowiniec 

  

82. XIV/82/11 20 czerwca 2011 r. 

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

  

83. XIV/83/11 20 czerwca 2011 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 23 maja 2011 r. Samorządowemu 
Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu 

  

84. XIV/84/11 20 czerwca 2011 r. 
przekazania skargi z dnia 6 maja 2011 r. Zarządowi Powiatu w 
Poznaniu 

  

85. XIV/85/11 20 czerwca 2011 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie 
zbadania prawidłowości przeprowadzonych w dniu 20 maja 2011 r. 
wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalinek 

  

86. XIV/86/11 20 czerwca 2011 r. 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Statutowej 
Rady Miejskiej w Mosinie 

  

87. XV/87/11 29 czerwca 2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2010 rok 

  

88. XV/88/11 29 czerwca 2011 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina na 2010 rok 
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89. XV/89/11 29 czerwca 2011 r. 
w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 5 w 
Mosinie 

  

90. XVI/90/11 2 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej podziału obrębów ewidencyjnych   

91. XVI/91/11 2 września 2011 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej 
w zieleni w Krosinku 

  

92. XVI/92/11 2 września 2011 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury 

  

93. XVI/93/11 2 września 2011 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Wiórek 

  

94. XVI/94/11 2 września 2011 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Rogalin 

  

95. XVI/95/11 2 września 2011 r. 
w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 20 w Wielkopolskim 
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza 
Zeylandów, Szpital w Ludwikowie, 62-050 Mosina 

24 października 2011 r.  

96. XVII/96/11 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu   

97. XVII/97/11 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie   

98. XVII/98/11 29 września 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinie   

99. XVII/99/11 29 września 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinku   

100. 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.  

101. XVII/101/11 29 września 2011 r. 
w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego 
wpływającego na wysokość dodatku mieszkaniowego 

4 listopada 2011 r.  
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102. XVII/102/11 29 września 2011 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011” 

  

103. XVII/103/11 29 września 2011 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu wschodniej 
obwodnicy miasta Mosina – etap I 

  

104. XVII/104/11 29 września 2011 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego   

105. XVII/105/11 29 września 2011 r. 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i 
wykupu  

 Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu Uchwałą 
Nr 21/1732/11 z 
dnia 26.10.2011 r. 
orzekło nieważność 
§ 7 niniejszej 
uchwały 

106. XVII/106/11 29 września 2011 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2011–2017 

  

107. XVII/107/11 29 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011   

108. XVII/108/11 29 września 2011 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Wielkopolskiego 

  

109. XVII/109/11 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego   

110. XVII/110/11 29 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej   

111. XVII/111/11 29 września 2011 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

4 listopada 2011 r.  

112. XVII/112/11 29 września 2011 r. 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dymaczewie 
Nowym 

4 listopada 2011 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3502
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3502
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3503
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3503
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3503
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3504
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3505
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3505
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3506
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3506
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3507
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3508
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3508
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3509
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3510
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3511
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3511
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3511
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3512
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3512


113. XVII/113/11 29 września 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat, części 
nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1659/1, 
o powierzchni 775 m², położonej w Mosinie, przy ul. Niezłomnych 

  

114. XVII/114/11 29 września 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat, części 
nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1659/1, 
o powierzchni 775 m², położonej w Mosinie, przy ul. Niezłomnych 

  

115. XVII/115/11 29 września 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat, części 
nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1659/1, 
o powierzchni 775 m², położonej w Mosinie, przy ul. Niezłomnych 

  

116. XVII/116/11 29 września 2011 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalinek   

117. XVII/117/11 29 września 2011 r. 
dotycząca przekazania skargi z dnia 23 maja 2011 r. Samorządowemu 
Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu 

  

118. XVII/118/11 29 września 2011 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 4 czerwca 2011 r. Zarządowi 
Powiatu w Poznaniu 

  

119. XVII/119/11 29 września 2011 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 8 czerwca 2011 r. Burmistrzowi 
Gminy Mosina 

  

120. XVII/120/11 29 września 2011 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie 
zbadania zasadności skargi z dnia 15 czerwca 2011 r. na bezczynność 
Burmistrza Gminy Mosina 

  

121. XVIII/121/11 27 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

 Kolegium RIO w 
Poznaniu Uchwałą 
Nr 23/1936/2011 z 
30.11.2011 r. 
orzekło nieważność 
niniejszej uchwały 

122. XVIII/122/11 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 30 listopada 2011 r.  

123. XVIII/123/11 27 października 2011 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2012 

30 listopada 2011 r.  
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3518
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3519
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3519
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3520
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3520
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.09.2011-r..html?pid=3520
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3522
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3523
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3523


124. XVIII/124/11 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na rok 2012 30 listopada 2011 r.  

125. XVIII/125/11 27 października 2011 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego 
na rok 2012 

30 listopada 2011 r.  

126. XVIII/126/11 27 października 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinie   

127. XVIII/127/11 27 października 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rogalinku   

128. XVIII/128/11 27 października 2011 r. 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 

  

129. XVIII/129/11 27 października 2011 r. 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji złoża 
piasków kwarcowych na działkach o nr ewid. 109/2, 109/3, obręb 
Sowiniec 

  

130. XVIII/130/11 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Mosinie 30 listopada 2011 r.  

131. XVIII/131/11 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czapury 30 listopada 2011 r.  

132. XVIII/132/11 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie 30 listopada 2011 r.  

133. XVIII/133/11 27 października 2011 r. 
w sprawie skargi z dnia 15 czerwca 2011 r. na bezczynność Burmistrza 
Gminy Mosina 

  

134. XVIII/134/11 27 października 2011 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie 
zbadania zasadności skargi z dnia 2 września 2011 r. na opieszałe 
wydanie decyzji przez Burmistrza Gminy Mosina 

  

135. XVIII/135/11 27 października 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego Sołectwa Rogalinek na rok 2012   

136. XIX/136/11 29 listopada 2011 r. 
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu 
Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3524
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3525
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3525
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3526
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3527
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3528
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3528
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3529
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3529
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3529
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3529
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3530
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3531
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3532
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3534
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3534
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3535
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3535
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3535
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.10.2011-r..html?pid=3533
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2011-r..html?pid=3628
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2011-r..html?pid=3628
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2011-r..html?pid=3628


137. XIX/137/11 29 listopada 2011 r. 
w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania 

  

138. XIX/138/11 29 listopada 2011 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 14 października 2011 r. 
Burmistrzowi Gminy Mosina 

  

139. XIX/139/11 29 listopada 2011 r. 
dotycząca zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi z dnia 2 września 2011 
r. na opieszałe wydanie decyzji przez Burmistrza Gminy Mosina 

  

140. XIX/140/11 29 listopada 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012   

141. XX/141/11 19 i 29 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego   

142. XX/142/11 19 i 29 grudnia 2011 r. 
uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której 
Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania 

  

143. XX/143/11 19 i 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2011 – 2018 

  

144. XX/144/11 19 i 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011   

145. XX/145/11 19 i 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od 
nieruchomości, rolnego i leśnego  

 Kolegium RIO w 
Poznaniu Uchwałą 
Nr I/65/2012 z 
12.01.2012 r. 
stwierdziło 
nieważność części 
załącznika nr 5 i nr 6 

146. XX/146/11 19 i 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy 
Mosina 

4 kwietnia 2012 r.  

147. XX/147/11 19 i 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat części 
nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1659/1, 
o powierzchni 775 m², położonej w Mosinie przy ul. Niezłomnych 

  

148. XX/148/11 19 i 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2011-r..html?pid=3629
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2011-r..html?pid=3629
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2011-r..html?pid=3630
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2011-r..html?pid=3630
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2011-r..html?pid=3626
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2011-r..html?pid=3626
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2011-r..html?pid=3626
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2011-r..html?pid=3627
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=3631
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=3632
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=3632
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=3633
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=3633
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=3634
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=3636
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=3636
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=3636
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=3637


149. XX/149/11 19 i 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty   

150. XX/150/11 19 i 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty   

151. XX/151/11 19 i 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty   

152. XX/152/11 19 i 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2012” 

  

153. XX/153/11 19 i 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012” 

  

154. XX/154/11 19 i 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach 24 stycznia 2012 r.  

155. XX/155/11 19 i 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Rogalinie 24 stycznia 2012 r.  

156. XX/156/11 19 i 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego   

157. XXI/157/11 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2012 – 2018 

  

158. XXI/158/11 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2012 13 lutego 2012 r.  

159. XXI/159/11 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich dokonania 

  

160. XXI/160/11 29 grudnia 2011 r. 

dotycząca przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Mosinie w 
przedmiocie nierozpatrzenia skargi złożonej w dniu 15 kwietnia 2010 
r. 

  

2012 

161. 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.  

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=3639
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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=3640
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=3641
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=3641
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=3642
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=3642
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=3643
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=3644
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=3645
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2011-r..html?pid=3647
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2011-r..html?pid=3647
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2011-r..html?pid=3648
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2011-r..html?pid=3649
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2011-r..html?pid=3649
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2011-r..html?pid=3649
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2011-r..html?pid=3650
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2011-r..html?pid=3650
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2011-r..html?pid=3650
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.12.2011-r..html?pid=3650
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


162. XXII/162/12 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu   

163. XXII/163/12 26 stycznia 2012 r. 
w sprawie skargi z dnia 2 września 2011 r. na opieszałe wydanie 
decyzji przez Burmistrza Gminy Mosina 

  

164. XXII/164/12 26 stycznia 2012 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od 
nieruchomości, rolnego i leśnego 

11 kwietnia 2012 r.  

165. XXIII/165/12 8 lutego 2012 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów części wsi Czapury 

21 marca 2012 r.  

166. XXIV/166/12 23 lutego 2012 r. 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie 
Wielkopolskiej 

  

167. XXIV/167/12 23 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Rogalinie   

168. XXIV/168/12 23 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Rogalinku   

169. XXIV/169/12 23 lutego 2012 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

170. XXIV/170/12 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Drużynie 2 marca 2012 r.  

171. XXV/171/12 29 marca 2012 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej   

172. XXV/172/12 29 marca 2012 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012” 

  

173. XXV/173/12 29 marca 2012 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów części wsi Pecna 

16 maja 2012 r.  

174. XXV/174/12 29 marca 2012 r. 

dotycząca sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i 
Krasickiego, w zakresie działki o nr ewid. 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2012-r..html?pid=3651
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2012-r..html?pid=3652
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2012-r..html?pid=3652
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2012-r..html?pid=3653
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.01.2012-r..html?pid=3653
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/xxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.02.2012-r..html?pid=3656
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.02.2012-r..html?pid=3656
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.02.2012-r..html?pid=3657
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.02.2012-r..html?pid=3658
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.02.2012-r..html?pid=3659
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.02.2012-r..html?pid=3659
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxiv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-23.02.2012-r..html?pid=3660
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3661
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3662
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3662
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=3664
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3664
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3664
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3664


175. XXV/175/12 29 marca 2012 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na uchwałę nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 25 lutego 2010 r. 

  

176. XXV/176/12 29 marca 2012 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego   

177. XXV/177/12 29 marca 2012 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2012 – 2018 

  

178. XXV/178/12 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012   

179. XXV/179/12 29 marca 2012 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki 

  

180. XXV/180/12 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego   

181. XXV/181/12 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego   

182. XXV/182/12 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznań   

183. XXV/183/12 29 marca 2012 r. 
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina 

20 kwietnia 2012 r.  

184. XXV/184/12 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę   

185. XXV/185/12 29 marca 2012 r. 
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Mosina w Związku 
Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z 
siedzibą w Czempiniu 

  

186. XXV/186/12 29 marca 2012 r. 
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w 
miejscowości Rogalin 

  

187. XXV/187/12 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie 20 kwietnia 2012 r.  

188. XXVI/188/12 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

189. XXVI/189/12 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3665
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3665
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3665
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3666
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3667
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3667
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3668
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3669
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3669
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3670
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3671
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3672
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3673
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3673
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3674
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3675
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3675
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3675
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3676
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3676
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.03.2012-r..html?pid=3677
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2012.html?pid=3678
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2012.html?pid=3679


190. XXVI/190/12 26 kwietnia 2012 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla południowo – zachodnich 
terenów wsi Czapury 

  

191. XXVI/191/12 26 kwietnia 2012 r. 

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

  

192. XXVI/192/12 26 kwietnia 2012 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z 
zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

193. XXVIII/193/12 30 maja 2012 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2011 rok 

  

194. XXVIII/194/12 30 maja 2012 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2011 rok 

  

195. XXVIII/195/12 30 maja 2012 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z 
zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

196. XXVIII/196/12 30 maja 2012 r. 
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia 
jednolitego tekstu Statutu Związku 

  

197. XXIX/197/12 
28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów przy ul. Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie 
5 września 2012 r.  

198. XXIX/198/12 28 czerwca 2012 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego   

199. XXIX/199/12 28 czerwca 2012 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2012 – 2018 

  

200. XXIX/200/12 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012   

201. XXIX/201/12 28 czerwca 2012 r. 
dotycząca zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego 
na realizację zadania "Kompleksowa promocja markowego produktu 
turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski" 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2012.html?pid=3681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2012.html?pid=3681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2012.html?pid=3681
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2012.html?pid=3682
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2012.html?pid=3682
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2012.html?pid=3682
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2012.html?pid=3682
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2012.html?pid=3680
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-26.04.2012.html?pid=3680
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2012-r..html?pid=3684
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2012-r..html?pid=3684
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2012-r..html?pid=3685
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2012-r..html?pid=3685
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2012-r..html?pid=3686
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2012-r..html?pid=3686
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2012-r..html?pid=3687
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.05.2012-r..html?pid=3687
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=3689
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3690
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3690
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3691
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3692
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3692
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3692


202. XXIX/202/12 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Mosinie 11 lipca 2012 r.  

203. XXIX/203/12 28 czerwca 2012 r. 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dymaczewie 
Nowym 

11 lipca 2012 r.  

204. XXIX/204/12 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie 11 lipca 2012 r.  

205. XXIX/205/12 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Świątnikach 11 lipca 2012 r.  

206. XXIX/206/12 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie   

207. XXX/207/12 9 sierpnia 2012 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego   

208. XXX/208/12 9 sierpnia 2012 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2012- 2018 

  

209. XXX/209/12 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012   

210. XXX/210/12 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mieczewo   

211. XXX/211/12 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogalinek   

212. XXX/212/12 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pecna   

213. XXX/213/12 9 sierpnia 2012 r. 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dymaczewo 
Stare 

  

214. XXX/214/12 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Daszewice   

215. XXX/215/12 9 sierpnia 2012 r. 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borkowice-
Bolesławiec 

  

216. XXXI/216/12 27 września 2012 r. 
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 
2011-2014 z perspektywą do roku 2018 

  

217. XXXI/217/12 27 września 2012 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3693
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3694
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3694
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3695
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.06.2012-r..html?pid=3696
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-09.08.2012-r..html?pid=3699
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-09.08.2012-r..html?pid=3702
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-09.08.2012-r..html?pid=3706
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-09.08.2012-r..html?pid=3705
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-09.08.2012-r..html?pid=3704
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-09.08.2012-r..html?pid=3704
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-09.08.2012-r..html?pid=3703
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-09.08.2012-r..html?pid=3701
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-09.08.2012-r..html?pid=3701
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6305
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6305
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6306


218. XXXI/218/12 27 września 2012 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2012 - 2018 

  

219. XXXI/219/12 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012   

220. XXXI/220/12 27 września 2012 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo, Rogalin, 
Mieczewo 

9 stycznia 2013 r.  

221. XXXI/221/12 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Czapurach 24 października 2012 r.  

222. XXXI/222/12 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach 19 października 2012 r.  

223. XXXI/223/12 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach 19 października 2012 r.  

224. XXXI/224/12 27 września 2012 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z 
zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

225. XXXI/225/12 27 września 2012 r. w sprawie apelu Gminy Mosina   

226. 
XXXII/226/12 10 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na jednomandatowe okręgi 

wyborcze 
24 października 2012 r.  

227. XXXIII/227/12 25 października 2012 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji "Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Mosina" 

  

228. XXXIII/228/12 25 października 2012 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów części wsi Radzewice 

18 grudnia 2012 r.  

229. XXXIII/229/12 25 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 8 listopada 2012 r.  

230. XXXIII/230/12 25 października 2012 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2013 

8 listopada 2012 r.  

231. XXXIII/231/12 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2013 8 listopada 2012 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6307
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6307
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6308
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
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6311
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6312
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6313
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6313
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.09.2012.html?pid=6314
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-16.10.2012-r..html?pid=6146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-16.10.2012-r..html?pid=6146
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6315
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6315
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6315
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=6317
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6318
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6318
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6319


232. XXXIII/232/12 25 października 2012 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego 
na rok 2013 

10 grudnia 2012 r. 

Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu Uchwałą 
Nr 21/1483/2012 z 
dnia 28 listopada 
2012 r. stwierdziło 
nieważność 
paragrafu 2  

233. XXXIII/233/12 25 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznań   

234. XXXIII/234/12 25 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego   

235. XXXIII/235/12 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy   

236. XXXIII/236/12 25 października 2012 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Mosina 

12 listopada 2012 r. 

 

237. XXXIII/237/12 25 października 2012 r. 

dotycząca jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym 
rachunku dochody oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim 
zmian oraz ich zatwierdzania 

  

238. 
XXXV/238/12 29 listopada 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 

realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
19 grudnia 2012 r.  

239. XXXV/239/12 29 listopada 2012 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego   

240. XXXV/240/12 29 listopada 2012 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2012 - 2018 

  

241. XXXV/241/12 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012   

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6320
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6320
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6321
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6322
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6323
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6324
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6324
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6324
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6324
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6325
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6325
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6325
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxiii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.10.2012-r..html?pid=6325
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=6295
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6335
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6335
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6336


242. XXXV/242/12 29 listopada 2012 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, 
Sasinowo i Rogalinek 

  

243. XXXV/243/12 29 listopada 2012 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo 

  

244. XXXV/244/12 29 listopada 2012 r. 
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach 
odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną 

  

245. XXXV/245/12 29 listopada 2012 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 12 października 2012 r. na 
działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie 

  

246. XXXV/246/12 29 listopada 2012 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 7 lipca 2012 r. Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu 

  

247. XXXV/247/12 29 listopada 2012 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 2 października 2012 r. 
Burmistrzowi Gminy Mosina 

  

248. XXXV/248/12 29 listopada 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013   

249. XXXV/249/12 29 listopada 2012 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Poznańskiego 

  

250. XXXVI/250/12 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich dokonania 

  

251. XXXVI/251/12 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2012 - 2015 

  

252. XXXVI/252/12 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013" 

  

253. XXXVI/253/12 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2013" 
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http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6298
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6298
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6299
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6299
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6300
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6300
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6301
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6301
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6302
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6303
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.11.2012-r..html?pid=6303
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6386
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6386
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6386
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6387
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6387
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6388
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6388
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6389
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6389


254. XXXVI/254/12 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Borkowicach 31 grudnia 2012 r.  

255. XXXVI/255/12 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Krosinku 31 grudnia 2012 r.  

256. XXXVI/256/12 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie 31 grudnia 2012 r.  

257. XXXVI/257/12 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Świątniki 31 grudnia 2012 r.  

258. XXXVI/258/12 20 grudnia 2012 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/130/11 z dnia 27 października 2011 r. w 
sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym 

31 grudnia 2012 r.  

259. XXXVI/259/12 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Mosinie 

  

260. XXXVI/260/12 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Mosinie 

  

261. XXXVI/261/12 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Mosinie 

  

262. XXXVI/262/12 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie   

263. XXXVII/263/12 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2013 - 2018 

  

264. XXXVII/264/12 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2013 13 lutego 2013 r.  

265. XXXVII/265/12 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012   

2013 

266. XXXVIII/266/13 8 stycznia 2013 r. 
w sprawie podziału gminy Mosina na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych 

7 lutego 2013 r. 
 

267. XXXIX/267/13 30 stycznia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, obręb Drużyna 

10 kwietnia 2013 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6390
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6391
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6392
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6393
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6394
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6394
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6395
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6395
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6396
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6396
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6397
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6397
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-20.12.2012-r..html?pid=6398
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.12.2012-r..html?pid=6432
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.12.2012-r..html?pid=6432
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.12.2012-r..html?pid=6433
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-28.12.2012-r..html?pid=6434
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-8.01.2013-r..html?pid=6422
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-8.01.2013-r..html?pid=6422
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-8.01.2013-r..html?pid=6422
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


268. XXXIX/268/13 30 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznań   

269. XXXIX/269/13 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Czapurach 23 kwietnia 2013 r.  

270. XXXIX/270/13 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach 23 kwietnia 2013 r.  

271. XXXIX/271/13 30 stycznia 2013 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 25 lutego 2010 r. 

  

272. XL/272/13 27 lutego 2013 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 

  

273. XL/273/13 27 lutego 2013 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik 

  

274. XL/274/13 27 lutego 2013 r. 
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Mosina 

8 kwietnia 2013 r.  

275. XL/275/13 27 lutego 2013 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Mosina 

 Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym nr KN-
I.4131.1. 
188.2013.8 z dnia 
2.04.2013 r. orzekł 
nieważność 
uchwały 

276. XL/276/13 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. 

 

277. XL/277/13 27 lutego 2013 r. 
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych 

20 marca 2013 r. 
 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2013-r.1.html?pid=6476
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2013-r.1.html?pid=6477
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2013-r.1.html?pid=6478
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2013-r.1.html?pid=6479
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2013-r.1.html?pid=6479
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xxxix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2013-r.1.html?pid=6479
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6554
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6554
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6555
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6555
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6556
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6556
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6557
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=6559
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6559
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6559


278. XL/278/13 27 lutego 2013 r. 

dotycząca dotacji dla: publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
osoby prawne i fizyczne, niepublicznych przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach 
szkół publicznych 

6 marca 2013 r. 

 

279. XL/279/13 27 lutego 2013 r. 

dotycząca przekazania do Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na 
wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska z 10.01.2 

  

280. XL/280/13 27 lutego 2013 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie 
zbadania zasadności skargi Janiny Tafelskiej–Stachowiak na 
Burmistrza Gminy Mosina 

  

281. XL/281/13 27 lutego 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Mosina   

282. XLII/282/13 27 marca 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2013 - 2018 

  

283. XLII/283/13 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013   

284. XLII/284/13 27 marca 2013 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej   

285. XLII/285/13 27 marca 2013 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w 
roku 2013 

16 kwietnia 2013 r. 
 

286. XLII/286/13 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego   

287. XLII/287/13 27 marca 2013 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki 

  

288. XLII/288/13 27 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Drużynie 16 kwietnia 2013 r.  

289. XLII/289/13 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę o dotacjach dla: publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, niepublicznych 

5 kwietnia 2013 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6560
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6560
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6560
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6560
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6561
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6561
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6561
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6561
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6562
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6562
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6562
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xl-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2013-r..html?pid=6563
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6624
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6624
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6625
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6626
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6627
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6627
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6627
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6628
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6629
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6629
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6630
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6631
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6631


przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych 
szkół o uprawnieniach publicznych 

290. XLIII/290/13 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

291. XLIII/291/13 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

292. XLIII/292/13 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

293. XLIII/293/13 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z 
zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

294. XLIII/294/13 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Daszewicach   

295. XLIII/295/13 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 

  

296. XLIII/296/13 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie przekazania skargi Dudek & Kostek Sp. z o. o. z dnia 8 
kwietnia 2013 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina 
Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu 

  

297. XLV/297/13 
29 maja i 3 czerwca 

2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy ulicy Leszczyńskiej i Jarzynowej w 
Mosinie oraz terenu parku gminnego "Strzelnica" 

5 sierpnia 2013 r. 
 

298. XLV/298/13 
29 maja i 3 czerwca 

2013 r. 

w sprawie skargi z dnia 14 stycznia 2013 r. na Burmistrza Gminy 
Mosina 

  

299. XLV/299/13 
29 maja i 3 czerwca 

2013 r. 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Czapurach 13 sierpnia 2013 r. 

 

300. XLV/300/13 
29 maja i 3 czerwca 

2013 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Mosina 

18 czerwca 2013 r. 
 

301. XLV/301/13 
29 maja i 3 czerwca 

2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2012 rok 

3 lipca 2013 r. 
 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6631
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/xlii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2013-r..html?pid=6631
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302. XLV/302/13 
29 maja i 3 czerwca 

2013 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2012 rok 

  

303. XLVI/303/13 6 czerwca 2013 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z 
zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

  

304. XLVI/304/13 6 czerwca 2013 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości 

18 czerwca 2013 r. 
 

305. XLVI/305/13 6 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Daszewicach   

306. XLVII/306/13 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. 
 

307. XLVII/307/13 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i 
Krasickiego, w zakresie działki o nr ewid. 2713/3, obręb Mosina 

20 sierpnia 2013 r. 
 

308. XLVII/308/13 27 czerwca 2013 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013” 

  

309. XLVII/309/13 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego   

310. XLVII/310/13 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2013 - 2018 

  

311. XLVII/311/13 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013   

312. XLVII/312/13 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania 
dotacji celowej dla spółek wodnych 

3 lipca 2013 r. 

Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu Uchwałą 
Nr 17/993/2013 z 
dnia 31 lipca 2013 r. 
stwierdziło 
nieważność 
paragrafu 6 ust. 1 
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pkt 6, paragrafu 7 i 
paragrafu 8 ust. 2 
niniejszej uchwały 

313. XLVII/313/13 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o przystąpieniu do 
grupy zakupowej energii elektrycznej 

  

314. XLVII/314/13 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli „Glinianki” w miejscowości Mosina 

  

315. XLVII/315/13 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie przekazania skargi z dnia 28 maja 2013 r. na Burmistrza 
Gminy Mosina Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w 
Poznaniu 

  

316. XLVII/316/13 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina   

317. XLVIII/317/13 26 i 27 września 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 
posiadaniu AQUANET SA na lata 2014-2018 

  

318. XLVIII/318/13 26 i 27 września 2013 r. 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i 
wykupu 

  

319. XLVIII/319/13 26 i 27 września 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2013 - 2019 

  

320. XLVIII/320/13 26 i 27 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013   

321. XLVIII/321/13 26 i 27 września 2013 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów części wsi Krajkowo i Baranowo 

27 listopada 2013 r.  

322. XLVIII/322/13 26 i 27 września 2013 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 42/3, 3257, 
obręb Mosina 

  

323. XLVIII/323/13 26 i 27 września 2013 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z 
zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 
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324. XLVIII/324/13 26 i 27 września 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli Glinianki w miejscowości Mosina 

23 października 2013 r. 
 

325. XLVIII/325/13 26 i 27 września 2013 r. 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 

  

326. XLVIII/326/13 26 i 27 września 2013 r. 
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Mosina do 
Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami 
Narodowymi 

  

327. XLVIII/327/13 26 i 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. 
 

328. XLVIII/328/13 26 i 27 września 2013 r. 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 322/1, obręb 
Mosina 

  

329. XLVIII/329/13 26 i 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie 28 października 2013 r.  

330. XLVIII/330/13 26 i 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie 23 października 2013 r.  

331. XLVIII/331/13 26 i 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie 23 października 2013 r.  

332. XLVIII/332/13 26 i 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie 23 października 2013 r.  

333. XLVIII/333/13 26 i 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Czapurach 23 października 2013 r.  

334. XLVIII/334/13 26 i 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Czapurach 23 października 2013 r.  

335. XLVIII/335/13 26 i 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sowinkach 23 października 2013 r.  

336. XLVIII/336/13 26 i 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sowinkach 23 października 2013 r.  

337. XLVIII/337/13 26 i 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sowinkach 23 października 2013 r.  

338. XLVIII/338/13 26 i 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sowinkach 23 października 2013 r.  
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339. XLVIII/339/13 26 i 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sowinkach 23 października 2013 r.  

340. XLIX/340/13 10 października 2013 r. 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania 
Planu gospodarki niskoemisyjnej 

  

341. L/341/13 30 października 2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów wsi Wiórek 

21 stycznia 2014 r. 
 

342. L/342/13 30 października 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i 
terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w 
Mosinie 

9 grudnia 2013 r. 

 

343. L/343/13 30 października 2013 r. 

dotycząca projektu i wniesienia wkładu własnego do projektu pt. 
Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

  

344. L/344/13 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014   

345. L/345/13 30 października 2013 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2014 

  

346. L/346/13 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2014   

347. L/347/13 30 października 2013 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku 
rolnego na rok 2014 

  

348. L/348/13 30 października 2013 r. 
w sprawie miesięcznej diety dla przewodniczącego organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Mosina 

  

349. L/349/13 30 października 2013 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie gminy Mosina 
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350. L/350/13 30 października 2013 r. 
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej 
dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
przez Gminę Mosina 

  

351. L/351/13 30 października 2013 r. 
w sprawie nadania Gimnazjum w Pecnej imienia Powstańców 
Wielkopolskich 

  

352. L/352/13 30 października 2013 r. 
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na 
pomniku przyrody 

  

353. L/353/13 30 października 2013 r. 
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na 
pomniku przyrody 

  

354. LII/354/13 28 listopada 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2014 r. do 
31.12.2014 r. 

  

355. LII/355/13 28 listopada 2013 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
południowo - zachodnich terenów wsi Czapury 

17 stycznia 2014 r. 
 

356. LII/356/13 28 listopada 2013 r. 
zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 42/3, 
3257, obręb Mosina 

  

357. LII/357/13 28 listopada 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2013 - 2019 

  

358. LII/358/13 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013   

359. LII/359/13 28 listopada 2013 r. 
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014” 

  

360. LII/360/13 28 listopada 2013 r. 
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2014” 

  

361. LII/361/13 28 listopada 2013 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina 

21 stycznia 2014 r.  
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362. LII/362/13 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze w Borkowicach 22 stycznia 2014 r.  

363. LII/363/13 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach 22 stycznia 2014 r.  

364. LII/364/13 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze w Krosinku 22 stycznia 2014 r.  

365. LII/365/13 28 listopada 2013 r. 
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Daszewicach imienia 
Kawalerów Orderu Uśmiechu 

  

366. LII/366/13 28 listopada 2013 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok   

367. LII/367/13 28 listopada 2013 r. 
w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2014 

  

368. LII/368/13 28 listopada 2013 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina 

8 stycznia 2014 r. 
 

369. LI/369/13 
12 i 18 listopada oraz 3 

grudnia 2013 r. 
w sprawie Statutu Gminy Mosina 8 stycznia 2014 r. 

Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym nr KN-
I.4131.1.2.2014.8 z 
dnia 8 stycznia 2014 
r. orzekł nieważność 
paragrafu 8 ust. 1 
pkt 2 i paragrafu 17 
ust. 1 w zakresie 
wyrazów "i jest jej 
reprezentantem" 
niniejszej uchwały 

370. LIII/370/13 12 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2014 - 2019 

  

371. LIII/371/13 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 20 stycznia 2014 r.  

372. LIII/372/13 12 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2013 - 2019 
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373. LIII/373/13 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013   

374. LIII/374/13 12 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich dokonania 

  

375. LIII/375/13 12 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznań 

 Rada Miejska w 
Mosinie Uchwałą Nr 
LV/394/14 z 
30.01.2014 r. 
uchyliła niniejszą 
uchwałę 

376. LIV/376/13 30 grudnia 2013 r. w sprawie skargi    

377. LIV/377/13 30 grudnia 2013 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/328/09 Rady Miejskiej w Mosinie z 
dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z 
Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

  

378. LIV/378/13 30 grudnia 2013 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr LII/427/02 Rady Miejskiej w Mosinie z 24 
stycznia 2002 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego 
transportu zbiorowego 

  

379. LIV/379/13 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czapury 17 stycznia 2014 r.  

380. LIV/380/13 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dymaczewie Starym 17 stycznia 2014 r.  

381. LIV/381/13 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę 

  

382. LIV/382/13 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o 
którym mowa w Prawie energetycznym 

17 stycznia 2014 r. 

 

2014 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-19.12.2013-r..html?pid=7469
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-19.12.2013-r..html?pid=7470
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-19.12.2013-r..html?pid=7470
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-19.12.2013-r..html?pid=7470
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-19.12.2013-r..html?pid=7471
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2013-r..html?pid=7473
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2013-r..html?pid=7473
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2013-r..html?pid=7473
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2013-r..html?pid=7474
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2013-r..html?pid=7474
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2013-r..html?pid=7474
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2013-r..html?pid=7475
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2013-r..html?pid=7476
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2013-r..html?pid=7477
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/liv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.12.2013-r..html?pid=7477


383. LV/383/14 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mosina na lata 2014 do 
2020+ 

  

384. LV/384/14 30 stycznia 2014 r. 
dotycząca podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin 
wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Mosina poprzez 
realizację programu Mosińska Karta Rodziny 3+ 

 Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym KN-
I.4131.1.61.2014.8 z 
24.02.2014 r. uchylił 
paragraf 14 w 
zakresie wyrazów: 
w Dzienniku 
Urzędowym 
Województwa 
Wielkopolskiego 

385. LV/385/14 30 stycznia 2014 r. 

dotycząca podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do 
nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

19 lutego 2014 r. 

 

386. LV/386/14 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego 
wspierania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego 
pozbawionym Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 

  

387. LV/387/14 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego Schronisko dla 
Zwierząt - SCHRONISKO z siedzibą w Kostrzynie 

  

388. LV/388/14 30 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury 19 lutego 2014 r.  

389. LV/389/14 30 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie 19 lutego 2014 r.  

390. LV/390/14 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Mosinie 

19 lutego 2014 r.  

391. LV/391/14 30 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze w Mosinie 19 lutego 2014 r.  

392. LV/392/14 30 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dymaczewie Starym 19 lutego 2014 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7546
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7546
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7547
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7547
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7547
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7549
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7549
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7549
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7550
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7550
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7551
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7552
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7553
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7553
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7554
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7555


393. LV/393/14 30 stycznia 2014 r. w sprawie skargi    

394. LV/394/14 30 stycznia 2014 r. 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/375/13 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Miasta Poznań 

  

395. LVII/395/14 27 lutego 2014 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu 
wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy 
Mosina poprzez realizację programu Mosińska Karta Rodziny 3+ 

 

 

396. LVII/396/14 27 lutego 2014 r. 
w sprawie skargi z dnia 21 listopada 2013 r. na Burmistrza Gminy 
Mosina 

  

397. LVII/397/14 27 lutego 2014 r. w sprawie nadania nazwy Nad Babinką drodze w Daszewicach 17 marca 2014 r.  

398. LVII/398/14 27 lutego 2014 r. w sprawie skargi    

399. LVIII/399/14 27 marca 2014 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy 
Mosina 

 Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym KN-
I.4131.1.186.2014.8 
z 24.04.2014 r. 
orzekł nieważność 
niniejszej uchwały 

400. LVIII/400/14 27 marca 2014 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy 
Mosina 

 Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym KN-
I.4131.1.185.2014.8 
z 24.04.2014 r. 
orzekł nieważność 
niniejszej uchwały  

401. LVIII/401/14 27 marca 2014 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów części wsi Krosno 

3 czerwca 2014 r. 
 

402. LVIII/402/14 27 marca 2014 r. 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z 
zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

 
 

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7556
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lv-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-30.01.2014-r..html?pid=7557
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2014-r..html?pid=7641
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2014-r..html?pid=7641
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2014-r..html?pid=7641
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2014-r..html?pid=7642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2014-r..html?pid=7642
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2014-r..html?pid=7643
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.02.2014-r..html?pid=7644
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7726
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7726
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7727
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7727
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=7729
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7729


403. LVIII/403/14 27 marca 2014 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2014 - 2019 

  

404. LVIII/404/14 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014   

405. LVIII/405/14 27 marca 2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Mosina środków stanowiących fundusz sołecki 

  

406. LVIII/406/14 27 marca 2014 r. 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina 

12 maja 2014 r.  

407. LVIII/407/14 27 marca 2014 r. 
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia 
jednolitego tekstu Statutu Związku 

  

408. LVIII/408/14 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy Jarzębinowa drodze w Daszewicach 15 kwietnia 2014 r.  

409. LVIII/409/14 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy Dębowa drodze w Rogalinku 15 kwietnia 2014 r.  

410. LVIII/410/14 27 marca 2014 r. w sprawie skargi z dnia 29 listopada 2013 r.   

411. LVIII/411/14 27 marca 2014 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/226/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
16 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na 
jednomandatowe okręgi wyborcze 

15 kwietnia 2014 r. 
 

412. LVIII/412/14 27 marca 2014 r. 

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

15 kwietnia 2014 r. 

 

413. LVIII/413/14 27 marca 2014 r. 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze 
Gminy Mosina w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, 
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

15 kwietnia 2014 r. 
 

414. LIX/414/14 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej   

415. LIX/415/14 29 kwietnia 2014 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2014 - 2019 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7730
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7730
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7731
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7732
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7732
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7733
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7733
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7734
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7734
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7735
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7736
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7737
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7738
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7738
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7738
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7739
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7739
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7739
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7739
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7740
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7740
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-27.03.2014-r..html?pid=7740
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7829
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7830
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7830


416. LIX/416/14 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014   

417. LIX/417/14 29 kwietnia 2014 r. 
o odmowie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku 
Krajobrazowego 

  

418. LIX/418/14 29 kwietnia 2014 r. w sprawie polityki parkingowej w Gminie Mosina  

Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym KN-
I.4131.1.216.2014.8 
z 21.05.2014 r. 
orzekł nieważność 
niniejszej uchwały 

419. LIX/419/14 29 kwietnia 2014 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla północno–zachodnich terenów 
wsi Czapury 

 
 

420. LIX/420/14 29 kwietnia 2014 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla południowo–zachodnich 
terenów wsi Krajkowo 

  

421. LIX/421/14 29 kwietnia 2014 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie 

  

422. LIX/422/14 29 kwietnia 2014 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka 
i ulicy Łaziennej w Mosinie 

  

423. LIX/423/14 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy Stanisława Lema drodze w Mosinie 14 maja 2014 r.  

424. LIX/424/14 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy Artura Grottgera drodze w Mosinie 14 maja 2014 r.  

425. LIX/425/14 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy Zofii Stryjeńskiej drodze w Mosinie 14 maja 2014 r.  

426. LIX/426/14 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy Leona Wyczółkowskiego drodze w Mosinie 14 maja 2014 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7831
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7832
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7832
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7832
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7833
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7834
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7834
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7834
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7835
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7835
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7835
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7836
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7836
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7836
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7837
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7837
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7837
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7838
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7840
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7842
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7843


427. LIX/427/14 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy Topolowa drodze w Pecnej 14 maja 2014 r.  

428. LIX/428/14 29 kwietnia 2014 r. w sprawie skargi radnej Małgorzaty Kaptur   

429. LX/429/14 21 maja 2014 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2014 - 2019 

  

430. LX/430/14 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014   

431. LX/431/14 21 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego   

432. LX/432/14 21 maja 2014 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Wielkopolskiego 
Parku Narodowego 

  

433. LX/433/14 21 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy Powojowa drodze w Sowinkach   

434. LX/434/14 21 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy Makowa drodze w Sowinkach   

435. LX/435/14 21 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy Miętowa drodze w Sowinkach   

436. LX/436/14 21 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy Żwirowa drodze w Krośnie   

437. LX/437/14 21 maja 2014 r. 
w sprawie skargi Przychodni Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz, D. 
Wołowiec. J. Ruta Brona spółka jawna 

  

438. LX/438/14 21 maja 2014 r. 
w sprawie skargi Przychodni Lekarza Rodzinnego CONSENSUS 
Zbigniew Ewa Andrusiak spółka jawna 

  

439. LXII/439/14 29 maja 2014 r. 

dotycząca upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa w Mosinie w ul. 
Żeromskiego / Nałkowskiej - sieci wodociągowej część III oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej 

  

440. LXII/440/14 29 maja 2014 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok 

  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7844
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lix-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.04.2014-r..html?pid=7845
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7955
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7955
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7956
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7957
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7958
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7958
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7959
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7960
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7961
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7962
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7963
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7963
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7964
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lx-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-21.05.2014.html?pid=7964
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.05.2014-r..html?pid=7969
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.05.2014-r..html?pid=7969


441. LXII/441/14 29 maja 2014 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok 

  

442. LXIII/442/14 13 czerwca 2014 r. 
w sprawie Regulaminu targowiska stałego Mój Rynek (Zielony Rynek) 
w Mosinie 

2 lipca 2014 r.  

443. LXIII/443/14 13 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy Marii Kuncewiczowej drodze w Mosinie 2 lipca 2014 r.  

444. LXIII/444/14 13 czerwca 2014 r. 
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mosina a 
Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Miastem 
Puszczykowo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

  

445. LXIII/445/14 13 czerwca 2014 r. 
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mosina a 
Miastem Poznań i Gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego 

 
 

446. LXIV/446/14 26 i 30 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego   

447. LXIV/447/14 26 i 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie   

448. LXIV/448/14 26 i 30 czerwca 2014 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2014 - 2019 

 
 

449. LXIV/449/14 26 i 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014   

450. LXIV/450/14 26 i 30 czerwca 2014 r. 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/431/14 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Poznańskiego 

  

451. LXIV/451/14 26 i 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   

452. LXIV/452/14 26 i 30 czerwca 2014 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice 

15 września 2014 r.  

453. LXIV/453/14 26 i 30 czerwca 2014 r. 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina 

24 lipca 2014 r.  

http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.05.2014-r..html?pid=7970
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-29.05.2014-r..html?pid=7970
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.06.2014-r..html?pid=8002
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.06.2014-r..html?pid=8002
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.06.2014-r..html?pid=8003
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.06.2014-r..html?pid=8004
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.06.2014-r..html?pid=8004
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.06.2014-r..html?pid=8004
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.06.2014-r..html?pid=8005
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.06.2014-r..html?pid=8005
http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-2010-2014/lxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-13.06.2014-r..html?pid=8005
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=8048
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=8049
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=8050
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=8050
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=8051
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=8052
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=8052
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=8052
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=8053
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=8055
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=8055


454. LXIV/454/14 26 i 30 czerwca 2014 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie 
przeprowadzenia kontroli 

  

455. LXIV/455/14 26 i 30 czerwca 2014 r. w sprawie skargi z dnia 14 kwietnia 2014 r.   

456. LXIV/456/14 26 i 30 czerwca 2014 r. 
w sprawie skargi Przychodni Lekarza Rodzinnego CONSENSUS 
Zbigniew Ewa Andrusiak spółka jawna 

  

457. LXIV/457/14 26 i 30 czerwca 2014 r. 
w sprawie skargi Przychodni Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz, D. 
Wołowiec, J. Ruta Brona spółka jawna 

  

458. LXV/458/14 29 lipca 2014 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2014 - 2019 

  

459. LXV/459/14 29 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014   

460. LXV/460/14 29 lipca 2014 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Wielkopolskiego 
Parku Narodowego 

  

461. LXV/461/14 29 lipca 2014 r. 
w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających 
dziennych opiekunów na terenie gminy Mosina 

6 sierpnia 2014 r. 

Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu Uchwałą 
Nr 17/904/2014 z 
dnia 27 sierpnia 
2014 r. stwierdziło 
nieważność 
paragrafu 7 
niniejszej uchwały 

462. LXVI/462/14 11 sierpnia 2014 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/226/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
16 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na 
jednomandatowe okręgi wyborcze 

10 września 2014 r.  

463. LXVI/463/14 11 sierpnia 2014 r. 
w sprawie skargi na Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 kwietnia 2014 
r. 

  

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=8056
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=8056
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464. LXVII/464/14 25 września 2014 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 
posiadaniu AQUANET SA na lata 2015-2019 

  

465. LXVII/465/14 25 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki   

466. LXVII/466/14 25 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki   

467. LXVII/467/14 25 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki   

468. LXVII/468/14 25 września 2014 r. 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i 
wykupu 

  

469. LXVII/469/14 25 września 2014 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2014 – 2019 

  

470. LXVII/470/14 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014   

471. LXVII/471/14 25 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej 1 października 2014 r.  

472. LXVII/472/14 25 września 2014 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 

  

473. LXVII/473/14 25 września 2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o przystąpieniu do 
grupy zakupowej energii elektrycznej 

  

474. LXVII/474/14 25 września 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody 15 października 2014 r.  

475. LXVII/475/14 25 września 2014 r. 

dotycząca przekazania do WSA w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 
LII/355/13 Rady Miejskiej w Mosinie z 28.11.2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
południowo-zachodnich terenów Czapur 

  

476. LXVII/476/14 25 września 2014 r. 
w sprawie skargi Przychodni Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz, D. 
Wołowiec, J. Ruta Brona spółka jawna z dnia 26 stycznia 2014 r. 
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477. LXVII/477/14 25 września 2014 r. 
w sprawie skargi Przychodni Lekarza Rodzinnego CONSENSUS 
Zbigniew Ewa Andrusiak spółka jawna z dnia 27 stycznia 2014 r. 

  

478. LXVII/478/14 25 września 2014 r. 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze 
Gminy Mosina w wyborach organów jednostek samorządu 
terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

15 października 2014 r. 
 

479. LXVII/479/14 25 września 2014 r. 

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

15 października 2014 r. 

 

480. LXVIII/480/14 16 października 2014 r. 
w sprawie udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej 

 
 

481. LXVIII/481/14 16 października 2014 r. 

dotycząca przekazania do WSA w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 
LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.06.2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów części wsi Daszewice 

 

 

482. LXVIII/482/14 16 października 2014 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom i Osiedlom Gminy Mosina 25 listopada 2014 .  

483. LXIX/483/14 30 października 2014 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Gminy Mosina na lata 2014-
2020 

  

484. LXIX/484/14 30 października 2014 r. 
w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Mosina” 

 
 

485. LXIX/485/14 30 października 2014 r. 
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” 

 
 

486. LXIX/486/14 30 października 2014 r. 
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2015” 
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487. LXIX/487/14 30 października 2014 r. 
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 
2015 r. 

 
 

488. LXIX/488/14 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 18 listopada 2014 r.  

489. LXIX/489/14 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 18 listopada 2014 r.  

490. LXIX/490/14 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 18 listopada 2014 r.  

491. LXIX/491/14 30 października 2014 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku 
rolnego na rok 2015 

18 listopada 2014 r. 
 

492. LXIX/492/14 30 października 2014 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2014 - 2019 

  

493. LXIX/493/14 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014   

494. LXIX/494/14 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina 18 listopada 2014 r.  

495. LXIX/495/14 30 października 2014 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Czapurach 18 listopada 2014 r.  

496. LXIX/496/14 30 października 2014 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Czapurach 18 listopada 2014 r.  

497. LXIX/497/14 30 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Krosinku 18 listopada 2014 r.  

498. LXIX/498/14 30 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie 18 listopada 2014 r.  

499. LXIX/499/14 30 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy „Lipowa” drodze w Rogalinku 18 listopada 2014 r.  

500. LXXI/500/14 14 listopada 2014 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Wielkopolskiego 
Parku Narodowego 

  

501. LXXI/501/14 14 listopada 2014 r. 

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2015 
r. do 31.12.2015 r. 

 Wojewoda 
Wielkopolski 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym KN-
I.4131.1.479.2014.8 
z 17 grudnia 2014 r. 
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