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W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej spotkali się dele-
gaci Ochotniczych Straży Pożarnych by wybrać spośród siebie członków
Zarządu, Komisji Rewizyjnej praz delegatów na zjazd powiatowy. W Zjeź-
dzie Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Osiecznej
udział wzięło 31 delegatów.
Członkami Zarządu na okres 5 lat zostali: Stanisław Glapiak – prezes,

Andrzej Michałowski – wiceprezes, Henryk Siepak – wiceprezes, Jakub
Kolberg – komendant Miejsko-Gminny Związku OSP, Stefan Kuśnierek –
sekretarz, Józef Juchniewicz - skarbnik, członkowie prezydium: Hubert
Kraśner, Damian Kretschmer, Janusz Wels, Marcin Tusień, Aleksander
Lorkiewicz, Marcin Bartkowiak, Waldemar Stachowiak, Ireneusz Mikołaj-
czak, Jan Olejnik, Grzegorz Stiller, Rafał Kędziora, Jan Stężycki, Krzysz-
tof Szwarc, Stanisław Chróścik.
Członkami Komisji Rewizyjnej są: Andrzej Kaczmarek – przewodni-

czący, Janusz Wojtkowiak – sekretarz, Roman Śmieszała – członek, Re-
migiusz Wojciechowski – cżłonek.
Delegatami na zjazd powiatowy OSP zostali: Stanisław Glapiak, An-

drzej Michałowski, Henryk Siepak, Stefan Kuśnierek, Józef Juchniewicz.

VI sesja Rady
W ostatnim dniu marca radni,

sołtysi, przedstawiciele władz oraz
zaproszeni goście spotkali się na
VI sesji Rady Miejskiej w Osiecz-
nej. Podjęli uchwały w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu za-
budowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w obrębie miasta
Osieczna; uchwalenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Osieczna; uchwalenia
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu w
miejscowości Drzeczkowo, gmina
Osieczna; wyrażenia zgody na na-
bycie nieruchomości w drodze da-
rowizny; wyodrębnienia w
budżecie gminy na rok 2012 środ-
ków stanowiących fundusz sołecki.
Rada Miejska w Osiecznej nie
wyraziła zgody na wyodrębnienie
środków finansowych stanowią-
cych fundusz sołecki w budżecie
gminy dotyczącym roku 2012.
Radni podjęli też uchwałę zmienia-
jącą diety Sołtysów i Przewodni-
czącego Zarządu Osiedla Miasta
Osieczna. Według nowych zasad
sołtysi wsi: Grodzisko, Kąkolewo i
Świerczyna oraz Przewodniczący
Zarządu Osiedla Miasta Osieczna
otrzymywać będą dietę w wysoko-
ści 400,00 zł, sołtysi wsi: Drzecz-
kowo, Kąty, Łoniewo, Popowo
Wonieskie, Wojnowice i Ziemnice
otrzymają diety w wysokości
350,00 zł, natomiast sołtysom wsi:
Dobramyśl, Frankowo, Jeziorki,
Kleszczewo, Miąskowo Trzebania,
Witosław i Wolkowo w wysokości
przysługuje dieta 300,00 zł. Za
każdorazową nieobecność na sesji
Rady Miejskiej potrącane będzie
50 zł należnej miesięcznej diety.
Radni podjęli również uchwalę w
sprawie poboru podatków i opłat w
drodze inkasa. Zgodnie z uchwałą
pobór w drodze inkasa dotyczy:
podatku od nieruchomości od osób

fizycznych, podatku rolnego od
osób fizycznych, podatku leśnego
od osób fizycznych, opłaty targo-
wej. Inkasentami uprawnionymi
do pobierania wymienionych po-
datków i opłat są:
1) Henryka Pawlak na terenie

sołectwa Dobramyśl,
2) Włodzimierz Barczyński na

terenie sołectwa Drzeczkowo,
3) Paulina Leciejewska na tere-

nie sołectwa Frankowo,
4) Stanisław Prałat na terenie

sołectwa Grodzisko,
5) Marcin Ciesielski na terenie

sołectwa Jeziorki,
6) Piotr Jankowski na terenie

sołectwa Kąkolewo,
7) Jan Olejnik na terenie so-

łectwa Kąty,
8) Kazimierz Kolańczyk na te-

renie sołectwa Kleszczewo,
9) Remigiusz Przybylski na te-

renie sołectwa Łoniewo,
10) Maria Dekarz na terenie so-

łectwa Miąskowo,
11) Krystyna Krajewska na te-

renie sołectwa PopowoWonieskie,
12) Mariola Pazoła na terenie

sołectwa Świerczyna,
13) Andrzej Wróblewski na te-

renie sołectwa Trzebania,
14) Henryk Juskowiak na tere-

nie sołectwa Witosław,
15) Władysław Kowalski na te-

renie sołectwa Wojnowice,
16) Tadeusz Kurowiak na tere-

nie sołectwa Wolkowo,
17) Helena Francuskiewicz na

terenie sołectwa Ziemnice,
18) ZbigniewWłodarczak na te-

renie miasta Osieczna - w zakre-
sie podatków,
19) Andrzej Kaczmarek na te-

renie miasta Osieczna - w zakre-
sie opłaty targowej.
Ostatnią podjętą uchwałą była

tradycyjnie ta, dotycząca zmian w
uchwale budżetowej na 2011 rok,

INWESTYCJE

* W Kąkolewie remontowana jest ulica Ogrodowa. Na nieutwardzonym
odcinku drogi zakładana jest trylinka.
* Rozpoczęły się prace nad budową detalu architektonicznego przy

ul. Kościuszki w Osiecznej. Detal ten spinał będzie przyległą zabudowę
przy głównej ulicy prowadzącej do rynku.
* Trwają też prace nad budową traktu pieszego przy ul. Gostyńskiej w

Kąkolewie. Ścieżka ta łączyła będzie przystanek ze skrzyżowaniem, bu-
dowana jest w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.


