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W Kędzierzynie - Koźlu od-
były się Mistrzostwa Polski
Mażoretek. Tym razem naszą
gminę reprezentowały trzy
grupy: BRYZA - kadetki z
Osiecznej, REWIA MINI - ka-
detki z Kąkolewa oraz
REWIA - seniorki.

Swój debiut na Mistrzostwach
miały kadetki z Osiecznej, które
startowały w kategorii Pom-Pom,
dziewczynki dały z siebie wszystko
i ostatecznie zajęły 10. miejsce.

Dwa nasze duety również de-
biutowały na Mistrzostwach Polski:
Kalina i Dagmara Dworackie oraz
Weronika Zdziebkowska i Karolina
Rzepecka.

Kadetki z Kąkolewa startowały
w kategorii Show z układem pt.
"ANIOŁKI", który dał im 4. miejsce.

Najlepiej zaprezentowała się
grupa seniorek, która startowała w
dwóch kategoriach: Pom-Pom
oraz show.

Z pomponami REWIA zajęła 8.
miejsce, za to układ show pt.
"PRACZKI" wywołał ogromną sen-
sację, nie tylko wśród publiczności,
ale również wśród sędziów i tym
samym dziewczyny zdobyły tytuł
MISTRZA POLSKI MAŻORETEK
2015 w kategorii Show.

W konkursie udział brała rów-
nież instruktorka grupy Jagoda Łu-
czak, która wraz z instruktorką
zespołu FINEZJA ze Wschowy -
Kamilą Rzepielą - Drgas stworzyły
duet z buławami i zdobyły tytuł
Mistrza Polski w kategorii duo/trio
buławy.

Mistrzynie Polski

SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej

Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna
W okresie międzysesyjnym, tj. od 27 marca 2015 r. do 26 maja

2015 r. wydałem trzynaście zarządzeń w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (x4),
2) zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2015 (x4),
3) wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych,
4) powołania obwodowych komisji wyborczych,
5) nabycia przez Gminę Osieczna działki Nr 811/7 obręb Osieczna,
6) zmian w Zarządzeniu Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy

Osieczna z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej
na 2015 rok,

7) wygaśnięcia członkostwa w składzie obwodowej komisji wyborczej
Nr 4 w Osiecznej.

Uczestniczyłem w:
1) spotkaniu wójtów, burmistrzów, prezydenta i starosty leszczyń-

skiego. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Krzemieniewo, 
2) Drodze Krzyżowej ulicami miasta zakończonej posadowieniem no-

wego krzyża katyńskiego w miejscu pamięci ofiar Katynia w Osiecznej, 
3) Pikniku OSP Łoniewo, 
4) gminnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja,
5) Koncercie z okazji 90. urodzin dra Stanisława Jędrasia w Lesznie,
6) III Turnieju Koszykówki Dziewcząt Endłan w Zespole Szkół w

Osiecznej,
7) V Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami o Puchar Burmistrza Miasta

i Gminy.
Informuję, że:
1) brałem udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Osiecznej,
2) brałem udział w sesji Zgromadzenia Związku Międzygminnego

Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, 
3) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie "Od-

nowa i rozwój wsi" podpisałem umowę na dofinansowanie budowy czte-
rech świetlic wiejskich w Miąskowie, Trzebani, Witosławiu i Wolkowie, 

Na bieżąco spotykałem się z kadrą kierowniczą Urzędu. 
Przygotowałem projekty uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Osieczna za rok 2014,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury w Osiecznej za rok 2014,
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spra-

wozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2014.
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu w obrębie miejscowości Kąkolewo, Gmina Osieczna.
5) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gos-

podarki niskoemisyjnej, 
6) nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna za osiągnięcia w dzie-

dzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
7) dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego

odprowadzania ścieków,
8) zaciągnięcia w 2015 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadań pn.:
Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej pod ogrze-
wanie gazowe oraz Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecz-
nej pod ogrzewanie gazowe, 

9) diet dla Sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Osiedla Miasta
Osieczna.

10) zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
11) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna

na lata 2015 - 2020.
OSIECZNA, 26 MAJA 2015 R. 
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