
Jak funkcjonuje samorząd 
lokalny?

na przykładzie Gminy Mosina



Art. 7. Zadania własne gminy 
ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości 
i porządku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w 
energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;



8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 
medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia 
warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania 
programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych 20) współpracy 
ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.



Organy władzy:
• Rada Miejska – organ uchwałodawczy i kontrolny 

– 21 radnych

• Burmistrz Gminy Mosina 

• organ wykonawczy ( ma 1 zastępcę)

Jednostki pomocnicze: 21 sołectw i 7 osiedli

Jednostki organizacyjne gminy – szkoły, przedszkola, MOK, OSiR, 
Biblioteka, OPS
spółki prawa handlowego: MTBS, ZUK, PUK





Do wyłącznej właściwości rady gminy m.in. należy:
• uchwalanie statutu gminy

• ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego 
działalności

• powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, na wniosek wójta

• uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu

• uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

• uchwalanie programów gospodarczych

• ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację 
zadań przez te jednostki

• podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych

• nadawanie nazw ulicom

• nadawanie honorowego obywatelstwa gminy



W skład rady wchodzą radni w liczbie:

• 15 w gminach do 20 000 mieszkańców

• 21 w gminach do 50 000 mieszkańców

• 23 w gminach do 100 000 mieszkańców

• 25 w gminach do 200 000 mieszkańców



Mosina; 
13156; 

43%

wieś; 
17 218;

57%

Mosina wsie



VII kadencja
2014 - 2018



Komisje Rady Miejskiej w Mosinie

1. Rewizyjna

2. Budżetu i Finansów

3. Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 

4. Ochrony Środowiska i Rolnictwa

5. Edukacji, Kultury i Sportu

6. Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa  

7. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

8. Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej



WICEPRZEWODNICZĄCA RADY - Maria Witkowska
____________________________________________________________________________________________

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

1. Budżetu i Finansów  - Wiesława Mania

2. Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego - Tomasz Łukowiak

3. Edukacji, Kultury i Sportu                            Roman Kolankiewicz

4. Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa   - Ryszard Rybicki

5. Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej – Dominik Michalak



Praca Radnego:

• Sesja – 1-2 razy w miesiącu – podejmowanie uchwał, udział w 
dyskusji, 

• Udział w pracach wybranych 2-3 komisji, opiniowanie projektów 
uchwał zgłaszanych przez Burmistrza, analizowanie materiałów,

• Zgłaszanie  wniosków do Burmistrza – ustnie lub pisemnie,
(w ciągu 2 lat radni zgłosili ok. 500 zapytań i wniosków).

• Kontakt z mieszkańcami, informowanie, przyjmowanie uwag i 
wniosków,

• Aktywny udział w życiu gminy, sołectwa, osiedla.





Medal 
Rzeczypospolitej 
Mosińskiej



BUDŻET GMINY MOSINA



Budżet to podstawa
• Budżet gminy – jest to roczny plan dochodów i wydatków. 

Opracowuje go Burmistrz,

a uchwala                         w formie uchwały budżetowej.

• Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie 
uchwały budżetowej gminy. 

• W 2017 r. po raz pierwszy z budżetu został wydzielony Budżet Obywatelski.
Przeznaczono na ten cel kwotę 1,2 mln zł. Mieszkańcy zgłaszają projekty. 
Potem odbywa się głosowanie. Zwycięskie projekty są realizowane.



Uchwała budżetowa
jest publikowana 
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego



DOCHODY GMINY MOSINA - 2017

Plan dochodów Gminy Mosina na rok 2017 został 
ustalony w kwocie 124,4 mln zł (126,5 mln zł) i 
obejmuje:

•dochody bieżące w wysokości 114,6 mln zł

•dochody majątkowe 9,7 mln zł



Skąd gmina ma pieniądze?

1. Dotacje 
i subwencja 
oświatowa,

2. Opłaty i podatki,

3. Sprzedaż mienia, 
np. działek 
budowlanych,

4. Obligacje 
i kredyty.





WYDATKI GMINY MOSINA

• Gmina w 2017 r. przeznaczy na 
wydatki 130,7 mln zł. (140,9 mln zł)

• 106,4 mln zł to wydatki bieżące –
utrzymanie szkół, urzędu, 
Mosińskiego Ośrodka Kultury, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji,
płace urzędników i nauczycieli
utrzymanie porządku, zieleni, 
remonty i naprawy dróg, 
spłatę kredytów, itp.

• 24,3 mln zł ( 31,4 mln zł) 
to wydatki majątkowe, czyli 
inwestycje.



• Jeżeli mieszkaniec gminy 
otrzymuje wynagrodzenie ok. 
3000 zł brutto miesięcznie, 
płaci podatek dochodowy, od 
nieruchomości i inne należne 
opłaty, to do budżetu gminy 
trafia około 1000 zł rocznie.

• Co się dzieje z tymi pieniędzmi? 

Grafika pokazuje, w jakim stopniu 
przyczynia się każdy z nas do 
rozwoju naszej gminy, płacąc 
podatki.





wybrane wydatki 2017 w mln zł
Pomoc społeczna 3,2

Rodzina 500+ 27,7

oświata i wychowanie 47,5

świetlice szkolne 2

dowożenie dzieci do szkół 1,4

lokalny transport zbiorowy 2,5

urząd - wynagrodzenia osobowe 5

utrzymanie zieleni - wydatki bieżące 1,1

drogi gminne 6,4

Oświetlenie i sprzątanie ulic 2,9

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,8

Kultura 3,2

Kultura fizyczna 7,7



• Zgłoszono 52 projekty, 39 z nich dopuszczono do głosowania. 

• W wyniku głosowania wybrano 30 zadań. Zostaną zrealizowane w 2017 r.

• W głosowaniu wzięło udział 2 833 osób. 





• Prezentację opracowała:
Małgorzata Kaptur – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie


