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Inwestycje bieżące
SPRAWOZDANIE z działalności międzysesyjnej

Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna
W przeciągu ostatniego miesiąca odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej, pierwsza – 21

marca, a druga 5 kwietnia, zatem sprawozdanie obejmuje okres od 1 lutego (od XXI sesji) do
5 kwietnia.

W okresie międzysesyjnym, wydałem 17 zarządzeń w następujących sprawach:
1) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 (x3);
2) zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej na 2013 rok (x2),
3) ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę lokali użytkowych i innych nieru-

chomości w Gminie;
4) ustalenia rocznych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości na terenie letniska;
5) ustalenia cennika opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego oraz za postawienie namiotu

i przyczepy campingowej na letnisku;
6) ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejskich toalet publicznych na terenie letniska;
7) ustalenia cennika opłat za parkowanie pojazdów na parkingu w Osiecznej, ulica Go-

styńska;
8) nabycia przez Gminę nieruchomości położonych w Kąkolewie;
9) powołania pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych w Gminie;
10) powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
11) udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy
społecznej, świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i pieczy za-
stępczej;

12) zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z terenów gminnych stanowiących
własność Gminy;

13) wprowadzania regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Osiecz-
nej;

14) powołania komisji konkursowej i nadania jej regulaminu pracy do przygotowania i prze-
prowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciw-
działania narkomanii i alkoholizmowi.

Uczestniczyłem w:
1) dwóch spotkaniach wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta Leszna i starosty lesz-

czyńskiego. Gospodarzem pierwszego spotkania był wójt gminy Wijewo, a drugiego Prezy-
dent Miasta Leszna; 

2) zjeździe subregionu leszczyńskiego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów
w Trzeboszu zorganizowanym przez WOKiSS w Poznaniu; 

3) turnieju tenisa stołowego im. Barbary Owsiannej w Kąkolewie;
4) memoriale halowej piłki nożnej im. Darka Borowczyka w Kąkolewie;
5) gminnym konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”;
6) koncercie muzyki Gospel w klasztorze franciszkanów w Osiecznej;
7) uroczystości święta Patrona Szkoły w Kąkolewie;
8) uroczystości ku czci Józefa Heinze w intencji pojednania polsko-niemieckiego połączo-

nej z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Osiecznej;
9) mistrzostwach Polski juniorów i pucharze Polski w warcabach klasycznych w Osiecznej;
10) uroczystym koncercie z okazji Dnia Kobiet w M-GOK w Osiecznej;
11) Wielkopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im.

Jana Schulza w Osiecznej. 
12) zjeździe przedstawicieli Organizacji Turystycznej Leszno-Region;
13) zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poniecu;
14) sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego
Ponadto informuję, że:
1) brałem udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej,
2) spotkałem się z sołtysami i przewodniczącym Zarządu Osiedla Miasta Osieczna,
3) uczestniczyłem w sesji Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kana-

lizacji Wiejskich we Wschowie;
4) brałem udział w spotkaniu gminnego forum rolniczego w Osiecznej;
5) uczestniczyłem w zebraniu samorządu mieszkańców wsi: Drzeczkowo, Grodzisko, Ką-

kolewo, Kleszczewo, Łoniewo, Popowo Wonieskie, Świerczyna, Trzebania, Witosław, Wol-
kowo, Wojnowice, Ziemnice i miasta Osieczna. 

6) Brałem udział w walnym zgromadzeniu wspólników Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Sp. z o. o. w Lesznie;

Przygotowałem projekty uchwał w sprawie:
1) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu za-

budowy mieszkaniowej i rekreacyjnej z niezbędnymi usługami towarzyszącymi we wsi Świer-
czyna; 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej w miejscowości Wojnowice, Gmina Osieczna; 

3) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Osieczna;

4) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Osieczna na lata 2013-2017;

5) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina
Osieczna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

6) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Osieczna;

7) przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Osiecznej w roku 2012; 
8) uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Osiecznej na 2012 rok;
9) wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki;
10) zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok;
11) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Osieczna
12) zmiany uchwały Nr XXI/213/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 31 01.2013 r. w

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna;
13) przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

STANISŁAW GLAPIAK

1)  w budynku przeznaczonym na mieszkania socjalne w Osiecznej
przy ul. Leszczyńskiej trwają prace wykończeniowe. Wykonawca koń-
czy układanie płytek ściennych w łazienkach, trwają prace związane z
układaniem posadzek, zamontowano stolarkę drzwiową, poszczególne
pomieszczenia poddawane są pracom malarskim;

2)  zabudowano elektryczny układ pomiarowy umożliwiający pod-
łączenie do sieci kanalizacji sanitarnej dwóch posesji przy ul. Bocznej
w Kąkolewie;

3)  podpisane zostały umowy na wykonanie projektów budowlanych
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla Jeziorek, Grodziska i Ło-
niewa oraz projektów termomodernizacji Szkół w Osiecznej i Świer-
czynie. Dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach wykonano
odwierty geologiczne, które potwierdziły konieczność wymiany gruntu
przy układaniu sieci;

4)  zlecono wykonanie ponad 200 m odcinka ogrodzenia terenu
przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie;

5)  zakupiono stal dla wykonania bariery na przepuście drogowym
w Grodzisku;

6)  w najbliższym czasie zamontowana zostanie nowa huśtawka na
placu zabaw w Osiecznej. Nowe urządzenie zastąpi stare, zniszczone
przez przewrócone w czasie wichury drzewo;

7)  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w
ramach Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior
podpisana została umowa na dofinansowanie budowy chłodni w świet-
licach w Drzeczkowie i Ziemnicach. Złożone zostały wnioski o dofi-
nansowanie na budowę chłodni w świetlicach w Popowie Wonieskim i
Wojnowicach. 

8)  dobiega końca remont świetlicy w Kątach. Zakończono roboty
elektryczne, remont sceny, cyklinowanie podłogi, wymieniono skrzydła
drzwi wewnętrznych, zakupiono panele dla części, na której występuje
posadzka lastrykowa, w najbliższym okresie wykonany zostanie piec
kuchenny oraz montaż dwojga drzwi;

9)  przekazano wykonawcy place budowy 4 świetlic w miejscowo-
ściach: Miąskowo, Trzebania, Witosław, Wolkowo i zgłoszono do Po-
wiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie rozpoczęcie
budowy. Zakończono opracowanie projektu budowlanego dla świetlicy
w Dobramyśli i wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Lesznie o po-
zwolenie na jej budowę. Zakończono również opracowanie projektów
budowlanych na budowę przyłączy wodociągowych dla przedmioto-
wych 5 świetlic;

10)  Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Lesznie zakończył po-
stępowanie i uzgodnił projekt na budowę gazociągu z Kąkolewa do
Osiecznej wraz z rozprowadzeniem po terenie miasta. Obecnie projekt
budowlany projektant przekaże do Starostwa Powiatowego w Lesznie,
w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Będzie to już ostatnie po-
stępowanie, które umożliwi faktyczne rozpoczęcie budowy;

11)  gmina uzyskała pozwolenie na wykonanie wykopaliskowych
prac archeologicznych na modernizację alejek na terenie letniska w
Osiecznej. Trwa przygotowanie dokumentacji dla ogłoszenia przetargu
nieograniczonego na położenie kostki brukowej na przedmiotowych
alejkach;

12)  gmina uzyskała pozwolenie na rozbudowę sieci wodociągowej
z Łoniewa do Kąkolewa, w najbliższym czasie ogłosi przetarg na wy-
konanie zadania;

13)  zlecono opracowanie projektu budowlanego na przebudowę
pasa drogi gminnej ul. Jabłonkowej w Kąkolewie, gdzie po jednej stro-
nie ulicy pobudowany zostanie chodnik;

14)  rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej do posesji nr 61 i 62
w Ziemnicach, a wkrótce przebudowana zostanie droga Świerczyna –
Chmielowo i ulice: Graniczna i Malwowa w Kąkolewie.

ZIEMNICE


