
[ 3 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Ponieważ radni w nowym skła-
dzie spokali się po raz pierwszy nie
było wśród nich przewodniczą-
cego. Według prawnych wyznacz-
ników sesję poprowadził więc
najstarszy wiekiem radny – Alojzy
Karolczak. Otworzył obrady, przy-
witał radnych, władze gminy oraz
zaproszonych gości i odczytał po-
rządek obrad. Następnie głos za-
brał Przewodniczący Miejskiej
Komisji Wyborczej – Andrzej Gło-
wacki, który pogratulował radnym i
wręczył zaświadczenia o wyborze
na radnego. Po tym przyszedł czas
na złożenie ślubowania następują-
cej treści:

„Wierny Konstytucji prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubuję uro-
czyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i
uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkań-
ców”

Uroczysta, podniosła atmosfera panowała podczas pierw-
szych posiedzeń VI kadencji Rady Miejskiej w Osiecznej.
Dwie pierwsze sesje, które odbyły się 2 grudnia miały zupeł-
nie inny przebieg niż zwykle.

Najmłodszy wiekiem radny –
Marek Kozak wyczytał w kolejno-
ści nazwiska radnych, którzy zło-
żyli ślubowanie.

Na I sesji wybrano przewodni-
czącego, którym został Roman Le-
wicki oraz jego zastępców. Zostali
nimi: Mariola Pazoła i Alojzy Karol-
czak. Po wybraniu prezydium
Rady obowiązki prowadzącego
sesję przejął nowo wybrany prze-
wodniczący Roman Lewicki. Na-
stępnego wyboru dokonano na
stanowisko Przewodniczącej Ko-
misji Rewizyjnej została nią Re-
nata Helińska, a jej zastępcą
Stanisław Prałat. Na przewodni-
czącą Komisji Oświaty, Kultury i
Zdrowia wybrano Halinę Bartko-
wiak, zastępować ją będzie Zofia
Biała. Szefową Komisji Rozwoju
Gospodarczego Finansów i Bu-
dżetu Gminy została Krystyna Kra-
jewska, a jej zastępczynią Henryka

Pawlak. Komisję Rolnictwa i
Ochrony Środowiska reprezentuje
Marek Kozak, a w jego zastęp-
stwie Andrzej Smyślny.

Na kolejnej, drugiej sesji, która
odbyła się tego samego dnia Prze-
wodniczący Miejskiej Komisji Wy-
borczej wręczył Stanisławowi
Glapiakowi zaświadczenie o wy-
borze na burmistrza, po tym bur-
mistrz złożył ślubowanie wyrażone
słowami:

„Obejmując urząd burmistrza
miasta i gminy, uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować

Ślubowali

Zmiana terminu
Uprzejmie informujemy, że

Punkt Doradczo-Informacyjny -
Przedsiębiorczość dla NAS w tym
miesiącu otwarty będzie 22 grud-
nia w niezmiennych godzinach
9. 00-13.00

Przypominamy, że Punkt został
uruchomiony specjalnie dla
wszystkich mieszkańców gminy
Osieczna zainteresowanych
otwarciem własnej działalności
gospodarczej lub początkujących
przedsiębiorców. Zakres tema-
tyczny obejmuje:

- wskazanie praktycznych za-
gadnień związanych z zakłada-
niem własnej działalności
gospodarczej,

- wyjaśnianie jakie są podstawy
prawne prowadzenia działalności
gospodarczej,

- ukazanie jakie są obowiązki
formalno-prawne przy zakładaniu
firmy,

- informowanie o możliwo-
ściach pozyskiwania ewentualnych
środków finansowych na rozpo-
częcie lub rozwój firmy.

Punkt doradczo-informacyjny –
przedsiębiorczość dla NAS działa
w Urzędzie Miasta i Gminy w sali
sesyjnej. Zapraszamy do odwie-
dzania ekspertów i zadawania
pytań.

Szczegółowe informacje
można uzyskać w MGOPS w
Osiecznej pod numerem tel. 065-
535-00-93, 065-535-00-80, 883-
643-843 lub w Stowarzyszeniu
Wspierania Przedsiębiorczości w
Kościanie pod numerem tel. (065)
512-77-83.

będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców
miasta i gminy. Tak mi dopomóż
Bóg”

Następnie burmistrz Stani-
sław Glapiak pokrótce przedsta-
wił plany związane z
zarządzaniem gminą. Po tym
sesja potoczyła się już zwyczaj-
nym trybem, a kolejne - ważne
zadanie – uchwalenie budżetu
miasta i gminy czeka radnych na
następnych sesjach, kolejne
spotkanie odbędzie się 30 grud-
nia 2010 roku.

ZEBRANIE
Zarząd Koła Osieczna zawiadamia,

że zebranie członków Koła Osieczna
odbędzie się w dniu

19. 12. 2010 roku (niedziela)
W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Plac 600-lecia.
Początek zebrania godzina 13.30

Zarząd zaprasza do licznego udziału w zebraniu.
Z wędkarskim pozdrowieniem: Zarząd Koła

W Przedszkolu Samorządowym w Osiecznej postawiono nowe
szatnie. Przy ich montażu pracowali rodzice i nauczyciele. Pod-
czas obchodów święta Pluszowego Misia burmistrz Stanisław
Glapiak wspólnie z przedstawicielami rodziców dokonał uroczys-
tego ich otwarcia.

ZAKŁAD MALARSKI
oferuje usługi w zakresie:

- malowanie
- szpachlowanie
- układanie płytek
- docieplanie budynków

Klefas Roman tel. 500 210 716


