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Absolutorium
Każdego roku Rada Miejska

ma ustawowy obowiązek dokonać
analizy wykonania budżetu gminy
za rok poprzedni i udzielić bądź nie
udzielić absolutorium burmist-
rzowi. Na V sesji Rady Miejskiej
Komisja Rewizyjna przedstawiła
wniosek o udzielenie burmistrzowi
absolutorium. Regionalna Izba Ob-
rachunkowa pozytywnie zaopinio-

wała sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2014 rok. Przedłożone
sprawozdanie finansowe, wyniki
kontroli Komisji Rewizyjnej oraz
pozytywna opinia RIO stanowiły w
ocenie radnych podstawę do pod-
jęcia uchwały w sprawie absoluto-
rium dla burmistrza Osiecznej.
Uchwałę poparło 14 radnych - czyli
wszyscy obecni na sesji.

Od miesiąca strona internetowa Gminy Osieczna ma nową szatę
graficzną. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, mi-
nimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany infor-
macji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych grafika strony została dostoso-
wana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Można teraz zmienić
kontrast tła i wielkość czcionki. Inny jest też układ zakładek. Za-
praszamy do odwiedzania strony www.osieczna.pl.

Z inicjatywy członków Klubu Miłośników Koni Ziemi Osieckiej w
pobliżu parkingu przy platformie widokowej Jagoda posadowione
zostały stół i ławki - miejsce wypoczynku i rekreacji. Doskonała
lokalizacja plenerowych grillów i pikników. Do pomysłu z aprobatą
podszedł burmistrz Stanisław Glapiak, który udostępnił grunt
gminny i dostarczył drewno. "Meble" wykonał Kazimierz Glapiak
z Osiecznej, natomiast "montażu" dokonali członkowie klubu.

Kolejne spotkanie z serii "Wieczory Osieckie" członkowie Towa-
rzystwa Ziemi Osieckiej zorganizowali w kościele parafialnym p.w.
Świętej Trójcy w Osiecznej. Historyk Małgorzata Gniazdowska
przedstawiła historię rodu Przyjemskich, przybliżyła postać
Adama Olbrachta Przyjemskiego - fundatora klasztoru francisz-
kanów w Osiecznej. Przybyli mieli okazję zwiedzić podziemia ko-
ścioła, gdzie pochowani są Przyjemscy oraz proboszczowie
osieccy. 

Przed kilkunastoma dniami uruchomiony został oficjalny fanpage
Gminy Osieczna na facebook’u. Zapraszamy serdecznie do "po-
lubienia" strony oraz śledzenia informacji pod linkiem:
https://www.facebook.com/GminaOsiecznaWlkp

Staraniem Towa-
rzystwa Ziemi
Osieckiej przy daw-
nych cmentarzach
ewangelickich w
Osiecznej, Popo-
wie Wonieskim i
Miąskowie umiesz-
czone zostały tab-
lice (w języku
polskim i niemiec-
kim), które infor-
mują o dawnym
przeznaczeniu tych
miejsc dla po-
chówku zmarłych.
Tablice zaprojekto-
wał artysta plastyk
Bogusław Doba,
członek TZO. 


