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SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej

Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna
W okresie międzysesyjnym, tj. od 13 lutego 2015 r. do 26 marca 2015r.

wydałem siedemnaście zarządzeń w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok (x2),
2) zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2015 (x2),
3) zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej na

2015 rok (x2),
4) ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę lokali użytko-

wych i innych nieruchomości na 2015 rok,
5) ustalenia rocznych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości na

terenie letniska w Osiecznej na 2015 rok,
6) ustalenia cennika opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego oraz za

postawienie namiotu i przyczepy campingowej na 2015 rok,
7) ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejskich toalet publicz-

nych na terenie letniska w Osiecznej na 2015 rok,
8) ustalenia cennika opłat za parkowanie pojazdów na parkingu poło-

żonym w Osiecznej, ul. Gostyńska na 2015 rok,
9) ogłoszenia projektu uchwały Rady Miejskiej w Osiecznej zawierają-

cej wykaz kąpielisk na terenie Gminy Osieczna na 2015 rok,
10) przeznaczenia do wydzierżawienia parkingu i pola namiotowego w

Osiecznej przy ul. Gostyńskiej,
11) zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z terenów gmin-

nych stanowiących własność Gminy Osieczna,
12) powołania komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne sta-

nowisko pracy - młodszy referent do spraw podatków i opłat lokalnych,
13) powołania komisji przetargowej,
14) powołania komisji konkursowej i nadania jej regulaminu pracy. 
Uczestniczyłem w:
1) spotkaniu wójtów, burmistrzów, prezydenta i starosty leszczyń-

skiego. Gospodarzem spotkania był starosta leszczyński,
2) uroczystości Święta Patrona Szkoły w Kąkolewie,
3) uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Miejsko-Gminnym

Ośrodku Kultury w Osiecznej,
4) Wielkopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Członków Or-

kiestr Dętych im. Jana Schulza.
Informuję, że:
1) brałem udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Osiecznej, 
2) brałem udział w sesji Zgromadzenia Związku Międzygminnego

Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, 
3) spotkałem się z sołtysami i przewodniczącym Zarządu Osiedla

Miasta Osieczna,
4) brałem udział w zebraniach samorządu mieszkańców zwoływanych

w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz przewodniczącego i Zarządu
osiedla miasta Osieczna,

Na bieżąco spotykałem się z kadrą kierowniczą Urzędu. 
Przygotowałem projekty uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieczna,
2) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna, 
3) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osieczna na 2015 rok, 
4) powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej,
5) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,
6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagos-
podarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

7) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
wykorzystywane jedynie przez część roku,

8) poboru podatków i opłat w drodze inkasa,
9) wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2016 środków stanowią-

cych fundusz sołecki,
10) zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
11) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy na lata

2015 - 2020.
OSIECZNA, 26 MARCA 2015 R. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

STANISŁAW GLAPIAK

1) Wykonawca przebudowy sys-
temu ogrzewania budynku Urzędu
zakończył prace, które mogły zos-
tać wykonane bez potrzeby użycia
gazu, natomiast samo przełączenie
systemu wraz z niezbędnymi pró-
bami instalacji wykonane zostanie
po zagazowaniu pobudowanej sieci
na terenie miasta i wykonaniu przy-
łącza gazowego przez spółkę ga-
zownictwa. Ten sam wykonawca
rozpoczął przebudowę systemu
ogrzewania Zespołu Szkół Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w
Osiecznej.

2) Zakończona została sezo-
nowa wycinka drzew. Pozyskane
ponad 200 m3 drewna tartacznego
sprzedano w trybie zapytania ofer-
towego za sumę ponad 61 tys. zł.
brutto. Zakończono wycinanie krze-
wów zarastających drogę z Gro-
dziska do Frankowa oraz krzewów
przy drodze w Wolkowie. W trakcie
trwania sezonu pozyskane zostało
również drewno opałowe, które
przydzielone zostało osobom ko-
rzystającym z pomocy Ośrodka Po-
mocy Społecznej. 

3) Zakupiono dwie wiaty przy-
stanków autobusowych, które wy-
konane przez "Wamet" Dąbcze
zamontowane zostały: jedna przy
drodze Świerczyna - Chmielkowo, a
druga we Frankowie.

4) Firma "Aliante" z Grodziska
po przedstawieniu najkorzystniej-
szej ceny, spośród pięciu wytypo-
wanych oferentów dokonała
wymiany stolarki okiennej i czę-
ściowo drzwiowej świetlicy w Gro-
dzisku i Łoniewie.

5) Zakończono remontowe
prace malarskie na klatce schodo-
wej i korytarzach Urzędu.

6) Opracowano koncepcję funk-
cjonalno - przestrzenną Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury
uwzględniającą jego nową lokaliza-
cję. Wykonano także mapę sytua-
cyjno-wysokościową dla celów
projektowych, przygotowując wy-
stąpienia do zarządzających me-
diami o warunki, przyłączenia
planowanego obiektu do sieci ener-
getycznej, wodno-kanalizacyjnej i
gazowej. Trwa procedura formalno-
prawna dotycząca zmiany planu
miejscowego dla działki, na której
planowana jest budowa M-GOK.

7) Gmina wystąpiła do Agencji
Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu
o bezpłatne przekazanie działki w
Jeziorkach przeznaczonej pod bu-
dowę świetlicy. W odpowiedzi Agen-
cja poinformowała, że warunkiem jej
przekazania jest odpowiednie, co
do funkcji, przeznaczenie działki w
planie miejscowym lub w studium
uwarunkowań kierunków zagospo-
darowania przestrzennego. W przy-
gotowywanym studium działka

została przeznaczona pod przed-
miotową funkcję. Zatem po uchwa-
leniu nowego studium, nie będzie
przeszkód prawnych dla przejęcia
terenu pod budowę. Dla planowanej
budowy ścieżki z Osiecznej do Je-
ziorek wydana została decyzja o lo-
kalizacji celu publicznego i
wystąpiono do Kurii Metropolitalnej
w Poznaniu o wyrażenie zgody na
zakup niezbędnej części działki.
Czekamy na oficjalne pismo apro-
bujące propozycję gminy, a następ-
nie przystąpimy do podziału działki i
dalszych działań prawnych zmie-
rzających do rozpoczęcia inwesty-
cji.

8) Opracowana została koncep-
cja na przebudowę z rozbudową
oczyszczalni ścieków w Osiecznej.
Firma, która docelowo ma przygo-
tować projekt budowlany opraco-
wała wniosek o wydanie decyzji
środowiskowej, a także wniosek o
pozwolenie wodno-prawne na
zwiększenie wielkości zrzutu
oczyszczonych ścieków. Pozytywne
rozstrzygnięcia w tym zakresie
umożliwią rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków.

9) Ogłoszono przetarg na prze-
budowę drogi gminnej Popowo Wo-
nieskie - Adamowo. Do przetargu
przystąpiło jedenaście firm. Najko-
rzystniejsza cenowo oferta przekra-
czała wielkość środków, którą
gmina ma zamiar przeznaczyć na
realizację zadania, stąd przetarg
został unieważniony. Uznano, że
korzystniejszym rozwiązaniem bę-
dzie wykonanie przebudowy przy
pomocy pracowników zatrudnio-
nych w Urzędzie i zakupie na ten cel
wyrobów betonowych. W związku z
tym ogłoszony został przetarg, który
został rozstrzygnięty, a z dostawcą
wyrobów podpisana została
umowa. 

10) Bieżącemu remontowi po-
przez wyrównanie nawierzchni pod-
dano ul. Południową, Gruszkową,
Morelową w Kąkolewie, część dróg
na Stanisławówce oraz odcinek
drogi w Miąskowie. Remontowi
poddano drogę gminną do fabryki
okien w Grodzisku. Remont polegał
na utwardzeniu części pasa drogi
płytami "jumba". Do remontu wyko-
rzystanych zostało 420 sztuk płyt.

11) Zakończono remont kuchni,
szatni i części sanitariatów świetlicy
w Kąkolewie. Trwa remont kuchni
świetlicy w Wojnowicach. Wymie-
nione zostaną płytki ścienne i po-
sadzkowe, obniżony sufit,
wymienione okucia stolarki drzwio-
wej, rozebrany został nieużytko-
wany piec, wymieniony osprzęt
elektryczny. Kuchnia zostanie od-
malowana. 

12) W opracowaniu pod wzglę-
dem projektowym pozostają nastę-
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