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Sprawozdanie burmistrza
z  d z i a ł a l n o ś c i  m i ę d z y s e s y j n e j

W okresie międzysesyjnym, tj. od
28 grudnia 2012 r. do 31 stycznia
2013 r. wydałem czternaście zarzą-
dzeń w sprawie:

1)  zmian w uchwale budżetowej
na rok 2012, (x2)

2)  zmiany planu finansowego
Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej
na 2012 rok, (x2)

3)  zmiany planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleconych gminie
ustawami na rok 2012, 

4)  przeprowadzenia inwentary-
zacji,

5)  udzielenia upoważnienia do
wprowadzania zmian w planie finan-
sowym oraz zaciągania zobowiązań
z tytułu umów których realizacja w
roku budżetowym i latach następ-
nych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z któ-
rych wynikające płatności wykra-
czają poza 2013 rok (x8).

Uczestniczyłem w:
1)  Międzyszkolnym Konkursie

Śpiewaczym w Kąkolewie,
2)  finale Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy,
3)  spotkaniu „Wieczory Osiec-

kie” w Szkolnym Schronisku Mło-
dzieżowym „Morena” w Osiecznej.

Ponadto informuję, że:
1)  brałem udział w posiedzeniu

Komisji Rady Miejskiej,
2)  spotkałem się z sołtysami i

przewodniczącym Zarządu Osiedla
Miasta Osieczna,

3)  spotkałem się z prezesami i
naczelnikami OSP w celu omówienia
zebrań sprawozdawczych w po-
szczególnych jednostkach OSP,

4)  brałem udział w spotkaniu i
drugim posiedzeniu Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Komu-
nalny Związek Gmin Regionu Lesz-
czyńskiego” w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów w
Trzebani,

5)  brałem udział w zebraniu sa-
morządu mieszkańców wsi Mią-
skowo,

6)  w budynku przeznaczonym
na mieszkania socjalne w Osiecznej
przy ul. Leszczyńskiej trwają prace
budowlane przewidziane do wyko-
nania w roku bieżącym. Poszcze-
gólne mieszkania wydzielane są
ściankami działowymi. Trwa układa-
nie płytek ściennych w łazienkach.
Na zewnątrz wykonane zostały dwa
budynki gospodarcze, w których po-
mieszczenia będą przynależne do
realizowanych mieszkań. Zlecono
opracowanie projektów na wykona-
nie przyłącza wodno-kanalizacyj-
nego oraz przyłącza
energetycznego,

7)  trwa remont wewnątrz świet-
licy w Kątach. W okresie ubiegłego
miesiąca zdemontowano: sufit w sali
świetlicy, boazerię ścienną, scenę i
ścianki działowe w kuchni. Ułożono

izolację cieplną z płyt wełny mineral-
nej i styropianu o łącznej grubości 20
cm - na powierzchni stropodachu
całej świetlicy. Wykonano nowy sufit
z płyt gipsowo – kartonowych na ste-
lażu stalowym. Zamontowano nową
instalację elektryczną w sali świet-
licy. Sufit i ściany sali zostały wy-
szpachlowane i przygotowane do
pomalowania. Aktualnie trwa wku-
wanie nadproży, które umożliwią wy-
kucie otworów w ścianie. Poprzez
wykonanie dwóch otworów o szero-
kości 3,30 m każdy umożliwiona zo-
stanie bezpośrednia komunikacja
wzrokowa dwóch głównych po-
mieszczeń świetlicy, które do tej pory
stanowiły pomieszczenia oddzielne.
Trwają też roboty wodno – kanaliza-
cyjne,

8)  zamontowano wiatę przy-
stanku autobusowego w miejscowo-
ści Kleszczewo, którą zakupiono w
ostatnich dniach roku 2012, 

9)  wykonano wiatę przy remizie
OSP Osieczna, w której umiesz-
czona zostanie zabytkowa sikawka
konna.

10)  bieżącemu remontowi pod-
dano odcinek ul. Kopernika w
Osiecznej o nawierzchni gruntowej o
łącznej długości ponad 300 m – po-
przez nawiezienie tłucznia betono-
wego i zagęszczenie walcem, a
pozostały odcinek ul. Kopernika i ul.
Miejska Droga wyrównano równiarką
i zagęszczono walcem drogowym,

11)  wycięto znaczną część
drzew topoli na wałach byłej strzel-
nicy, na terenie letniska w Osiecznej.
Drzewa te stanowiły zagrożenie dla
istniejącej zabudowy letniskowej.
Pozyskane drewno zostanie sprze-
dane, a częściowo posłuży jako opał
dla świetlic, szkół i przedszkoli,

12)  złomowany został zużyty
kontener na śmieci przy świetlicy w
Kąkolewie, a w zamian zamówiono
dwa mniejsze o pojemności 1100 l
każdy. Pojemniki aktualnie znajdują
się już w Kąkolewie,

13)  zakupiono 558 m rur kanali-
zacyjnych PCV o średnicy 315 mm,
które położone zostaną na ul. Kwia-
towej i Wschodniej w ramach działa-
nia inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa nawierzchni wraz z
przebudową kanalizacji ul. Kwiato-
wej i Wschodniej w Kąkolewie”,

14)  zamontowana została szyba
w wiacie przystanku autobusowego
w Wojnowicach, którą wybił nie-
znany sprawca,

15)  z uwagi na awarię, w sposób
odwrotny dokonano naprawy cen-
tralnego ogrzewania w przedszkolu
w Kątach,

16)  przebudowano wjazd do po-
sesji przy drodze gminnej w Jezior-
kach,

17)  na przestrzeni całego mie-
siąca sukcesywnie odśnieżano drogi
gminne. 

18)  z firmą LATAN Marcin Lata-
nowicz z Leszna podpisana została
umowa na przygotowanie koryta pod
remontowane w bieżącym roku drogi
gminne. Zakres robót nie przekracza
wartości 14 tys. euro, stąd umowę
podpisano na podstawie art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicz-
nych, który to przepis umożliwia
takie działanie,

19)  ogłoszono i rozstrzygnięto
przetarg na dostawę wyrobów beto-
nowych dla budowy i remontu dróg
gminnych w roku 2013. W przetargu
oferty złożyło 5 firm. Najkorzystniej-
szą ofertę przedstawiła firma Jakuba
Waścińskiego – Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe z Jutrosina. W dniu
28 stycznia podpisana została sto-
sowna umowa,

20)  ogłoszono i rozstrzygnięto
przetarg na dostawę paliwa dla po-
jazdów stanowiących własność
Gminy. W przetargu uczestniczyło
dwóch dostawców. Najkorzystniej-
sze warunki, podobnie jak w roku
ubiegłym przedstawił dostawca: Sta-
cje Paliw Jespol z Leszna. 

21)  ogłoszono przetarg i otwarto
oferty na zadanie inwestycyjne pn.:
„Przebudowa placu zabaw w Kąko-
lewie”. Oferty złożyło 11 firm. Najniż-
szą wartość finansową posiada
oferta firmy „MAJA” Ewelina Piot-
rowska ul. Kopernika 10 z Małkini
Górnej na kwotę 109. 669, 70 zł, co
stanowi 71,69% wartości kosztorysu
inwestorskiego. 

22)  Kolejnym zadaniem inwesty-
cyjnym poddanym pod przetarg jest
budowa czterech świetlic w miejsco-
wościach: Miąskowo, Trzebania, Wi-
tosław i Wolkowo. Ich budowa
realizowana będzie przez okres
dwóch kolejnych lat. W roku bieżą-
cym zakłada się wykonanie obiektów
w stanie surowym zamkniętym wraz
z zagospodarowaniem terenu ze-
wnętrznego, przyłączy zewnętrznych
i docelowym wykonaniem elewacji, a
w pierwszej połowie przyszłego roku
dokończenie budowy.  Toczy się
także    postępowanie administra-
cyjne w odniesieniu do budowy
świetlicy w Dobramyśli. Istnieją
realne przesłanki, że budowa tej
świetlicy rozpocznie się jeszcze w
tym roku,

23)  Roztrzygnięto przetarg na
przebudowę nawierzchni ul. Kwiato-
wej w Kąkolewie, ul. 27 Stycznia w
Osiecznej oraz drogi w Miąskowie.
Ogólna długość tych dróg – 1800 m. 

24)  trwa postępowanie administ-
racyjne w sprawie wydania decyzji
inwestycji celu publicznego na bu-
dowę gazociągu z Kąkolewa do
Osiecznej wraz z rozprowadzeniem
po terenie miasta. Aktualnie jedno-
stki uzgadniające projekt decyzji, ko-
lejno przesyłają uzgodnienia
branżowe. Wszystkie przesłane do
tej pory są uzgodnieniami pozytyw-

nymi. Projektant gazociągu w roz-
mowie telefonicznej potwierdził za-
kończenie prac projektowych w
przyjętym zakresie i oświadczył, że
projekt wraz z decyzją inwestycji
celu publicznego, odwrotnie przeka-
zany zostanie do ZUD w Lesznie, a
następnie do Starostwa Powiato-
wego, w celu uzyskania pozwolenia
na budowę. Orientacyjny okres po-
zostały do uzyskania pozwolenia na
budowę od 4 do 6 tygodni. Z wiedzy
przekazanej przez projektanta wy-
nika, że otrzymał także kolejne zle-
cenie na rozbudowę sieci gazowej
dla Osiecznej, częściowo pominiętej
w I etapie. To postępowanie jest na
etapie wstępnym,

25)  trwa także postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie budowy
oświetlenia lampami parkowymi, ale-
jek na terenie letniska,

26)  równolegle prowadzone są
postępowania zmierzające do uzys-
kania pozwolenia na rozbudowę
sieci wodociągowej z Łoniewa do
Kąkolewa. 

27)  w trakcie przygotowania
znajdują się umowy na wykonanie
projektów budowlanych na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej dla Jezio-
rek, Grodziska i Łoniewa oraz pro-
jektów termomodernizacji szkół w
Osiecznej i Świerczynie, a także
opracowania map sytuacyjnych dla
rozbudowy oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy.

Na bieżąco spotykałem się z
kadrą kierowniczą Urzędu. 

Przygotowałem projekty uchwał
w sprawie:

1)  Regulaminu utrzymania czys-
tości i porządku na terenie Gminy
Osieczna,

2)  zmiany uchwały Nr
XX/199/2012 Rady Miejskiej w
Osiecznej z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2013,

3)  zasad przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z za-
burzeniami psychicznymi oraz wa-
runków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również trybu
ich pobierania,

4)  udzielenia dotacji na roboty
polegające na wykonaniu ogrzewa-
nia ławkowego systemem KAMO w
kościele parafialnym p. w. Świętej
Trójcy w Osiecznej,

5)  zmian w uchwale budżetowej
na 2013 rok,

6)  zmian w wieloletniej progno-
zie finansowej Miasta i Gminy
Osieczna na lata 2013-2023.  

BURMISTRZ MIASTA I GMINY   

STANISŁAW GLAPIAK


