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• W Świerczynie rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji
sanitarnej.

• Na cmentarzu parafialnym w Osiecznej gmina sfinansowała położe-
nie nowej płyty na nagrobku pomordowanych podczas wojny trzech
mieszkańców Osiecznej - Henryka Juchniewicza, Jana Stelmaszyka, Sta-
nisława Głowacza.

• Wyrównano i utwardzono walcem ulice: Południową w Kąkolewie,
Bławatkową w Świerczynie i drogę Osieczna - Stanisławówka.

• Przy świetlicach w Dobramyśli, Witosławiu i Trzebani posadzono zie-
leń. Dosadzenia drzewek dokonano także przy świetlicach w Łoniewie i
Kąkolewie.

• Gmina zakupiła 70 młodych brzózek, które mieszkańcy Wojnowic po-
sadzili wokół swojej świetlicy, a także 30 sztuk tuj do posadzenia przy przy-
stanku w Wolkowie.

• Pracownicy Urzędu porządkowali teren letniska oraz plac gminny
przy SKR w Osiecznej. Przycięli też krzewy przy ul. M. C. Skłodowskiej w
Osiecznej.

• Na terenie Osiecznej naprawiono dziury w asfalcie.
• W Miąskowie trwa wycinka wiatrołomów w lesie.

SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej

Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna
W okresie międzysesyjnym, tj. od 23 października 2015 r. do 26 listo-

pada 2015 r. 
Wydałem dziewiętnaście zarządzeń w sprawie: 
1) zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (x3),
2) zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej na

2015 rok (x2),
3) zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2015 (x2),
4) zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do najmu lokalu tym-

czasowego,
5) zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do najmu lokalu

mieszkalnego,
6) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Cen-

trum Kultury i Biblioteki w Osiecznej,
7) ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy

Osieczna na lata 2016 - 2023,
8) ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na

2016 rok,
9) ustalenia projektu planu finansowego zadań z zakresu administra-

cji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016,
10) zamiany nieruchomości (x2),
11) nabycia przez Gminę Osieczna działki w Świerczynie,
12) przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 miesięcy nierucho-

mości rolnej,
13) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej,
14) zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna w spra-

wie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na sta-
nowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej. 

Uczestniczyłem w:
1) spotkaniu wójtów, burmistrzów, prezydenta, starosty. Gospodarzem

spotkania był wójt Gminy Święciechowa, 
2) gminnym przeglądzie piosenki patriotycznej i żołnierskiej,
3) turniejach piłkarskich w Kąkolewie i Osiecznej,
4) gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, których

gospodarzem był Zespół Szkół w Osiecznej,
5) turnieju szachowym juniorów. 
Informuję, że:
1) przygotowałem projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta i

Gminy Osieczna na lata 2016 - 2023 oraz projekt uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok,

2) brałem udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej,
3) brałem udział w walnym zgromadzeniu wspólników Miejskiego Za-

kładu Oczyszczania Sp. z o. o. w Lesznie,
4) brałem udział w sesji Zgromadzenia Związku Międzygminnego

Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie,

Na bieżąco spotykałem się z kadrą kierowniczą Urzędu. 
Przygotowałem projekty uchwał w sprawie:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miejscowości
Kąkolewo,

2) obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia wysokości podatku
rolnego na 2016 rok,

3) zmiany uchwały Nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22
października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016
rok, 

4) określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nie-
ruchomości, 

5) określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, 
6) określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego, 
7) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 
8) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi,
9) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i
miejsca składania deklaracji, 

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

na lata 2015 - 2020. 
OSIECZNA, 26 LISTOPADA 2015 R. BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

STANISŁAW GLAPIAK

Uwaga! 
W styczniu 2016 roku uruchamiamy
regionalną ligę gier planszowych.

Osoby chętne do założenia klubu gier
planszowych w gminie Osieczna
i reprezentowania gminy w lidze 

prosimy o kontakt -> www.osieczna.eu


