
[ 16 ] PRZEGLĄD OSIECKI

z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna.

W okresie międzysesyjnym, tj. od 11 marca 2016 r. do 12 kwietnia
2016r. wydałem Zarządzenia w następujących sprawach: 

1) zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok,
2) zmiany planu finansowania zadań zleconych gminie na 2016 rok

realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej, 
3) zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok,
4) powołania Komisji Konkursowej i nadania jej regulaminu pracy,
5) wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań

z zakresu świadczenia wychowawczego, 
6) ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejskich szaletów pub-

licznych na terenie letniska w Osiecznej na 2016 rok,
7) ustalenia cennika opłat za parkowanie pojazdów na parkingu poło-

żonym w Osiecznej przy ulicy Gostyńskiej na 2016 rok,
8) ustalenia cennika opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego oraz za

postawienie namiotu i przyczepy campingowej na 2016 rok,
9) ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę lokali użytko-

wych i innych nieruchomości na 2016 rok,
10) ustalenia rocznych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości

na terenie letniska w Osiecznej na 2016 rok,
11) ogłoszenia projektu uchwały Rady Miejskiej w Osiecznej zawiera-

jącej wykaz kąpielisk na terenie Gminy Osieczna na 2016 rok. 
Uczestniczyłem w:
1) zjeździe wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów w Ros-

nówku,
2) XXXII Wielkopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Człon-

ków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza,
3) XX Zjeździe Przedstawicieli Organizacji Turystycznej Leszno - Re-

gion,
4) uroczystej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z okazji

1050. rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu. 
Informuję, że:
1) brałem udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Osiecznej,
2) uczestniczyłem w spotkaniach z okazji Dnia Kobiet w Grodzisku,

Kątach, Witosławiu i Ziemnicach,
3) uczestniczyłem w Kiermaszu Wielkanocnym zorganizowanym w

Osiecznej, 
4) brałem udział w zebraniach wiejskich na terenie Gminy,
5) uczestniczyłem w walnym zebraniu OSP w Kątach, 
Na bieżąco spotykałem się z kadrą kierowniczą Urzędu. 
Przygotowałem projekty uchwał w sprawie:
1) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osieczna na 2016 rok,
2) dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego

odprowadzania ścieków,
3) zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok,
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna

na lata 2015 - 2020.

Osieczna, 12 kwietnia 2016 r.                         Burmistrz Miasta i Gminy 

Stanisław Glapiak

Brzegi jeziora 

Zarząd Koła PZW Osieczna
179 już w roku 2014 planował prze-
prowadzenie gruntownego upo-
rządkowania brzegów Jeziora
Łoniewskiego. W trakcie przeglądu
zauważono wiele suchych drzew,
które stanowiły zagrożenie dla węd-
kujących. Część dzikich krzewów
porastających brzegi jeziora stała
się miejscem pozbywania różnego
rodzaju śmieci oraz miejscem załat-
wiania przez niektórych potrzeb fiz-
jologicznych. W tej sytuacji Zarząd
Koła PZW Osieczna 179 wystąpił z
pismem do Zarządu Okręgu Pol-
skiego Związku Wędkarskiego w
Poznaniu o wszczęcie procedur,

których celem było uzyskanie po-
zwoleń, które umożliwiłyby nam
przystąpienie do prac porządko-
wych. Pozwolenia zostały uzyskane
i pod koniec 2015 roku i mogliśmy
przystąpić do pracy. Wycinkę drzew
przeprowadziła profesjonalna firma.
Nasi członkowie skupili się na usu-
waniu krzewów oraz śmieci w nich
zalegających. Zarząd Koła zorgani-
zował trzy duże akcje z udziałem kil-
kudziesięciu wędkarzy. Były też
prace wykonywane w mniejszych
grupach, które trwały wiele dni. 

Część prac przeprowadzili pra-
cownicy Gospodarstwa Rybackiego
z Osiecznej, gospodarstwo zabez-

Zarząd Koła PZW Osieczna
179 zorganizował dla dzieci wyjazd
do Ośrodka Zarybieniowego w Za-
borówcu. Jest to ośrodek Polskiego
Związku Wędkarskiego Okręg w
Poznaniu, który zajmuje się wytwa-
rzaniem narybku na potrzeby zary-
bieniowe okręgu.

Na miejscu dzieci zobaczyły w
jaki sposób z ikry hodowany jest
narybek. 

Miały możliwość obserwacji po-
szczególnych etapów rozwoju ikry
w specjalnych słojach Waissea,
gdzie w różnych terminach nasa-
dzono zapłodnioną ikrę szczupaka.
Proces wylęgu trwa około 12 - 14
dni. Ale są i takie gatunki ryb, któ-
rych ikra musi przebywać nawet

pieczyło również potrzebny trans-
port. Dużym ułatwieniem dla nas
było użycie rozdrabniarki do gałęzi,
którą udostępnił nam Urząd Miasta
i Gminy Osieczna. 

Składamy za to serdeczne po-
dziękowania Burmistrzowi Miasta i
Gminy Osieczna Stanisławowi Gla-
piakowi. Dzięki tym pracom brzegi
naszego jeziora stały się czyste i
bardziej dostępne nie tylko dla węd-
karzy. Prace te oraz inne prace wy-
konane w poprzednich latach
ułatwiają rozgrywanie na naszym
jeziorze zawodów wędkarskich.
Trzeba zaznaczyć, że z roku na rok
coraz więcej kół wędkarskich z całej
wielkopolski rozgrywa u nas swoje
zawody. Jest to duża promocja na-

szej miejscowości. 
Dostępność brzegu jeziora za-

chęca także indywidualnych węd-
karzy do skorzystania z możliwości
wędkowania na naszym akwenie.

Zarząd Koła PZW Osieczna 179
składa podziękowanie wszystkim
wędkarzom, którzy wzięli udział w
porządkowaniu brzegu naszego je-
ziora. Na wyróżnienie za duże za-
angażowanie w pracach na rzecz
poprawy wizerunku brzegu Jeziora
Łoniewskiego zasługują następu-
jący koledzy: prezes Mieczysław
Ratajczak, Zenon Gralak, Ryszard
Marciniak, Artur Wojdowski oraz
Jacek Borowiec, który na bieżąco
przygotowywał dla pracujących
ciepłe napoje i posiłki. 

trzy miesiące w słojach, aby nastą-
pił wylęg. Dzieci mogły też zoba-
czyć duże ryby, od których
pobierany jest materiał genetyczny
do hodowli. Następnie w trakcie
spaceru po obiekcie zapoznały się
z gospodarką stawową, jaka jest
prowadzona w ośrodku. Z zaintere-
sowaniem oglądały stanowisko do
odłowu i selekcji ryb. Dowiedziały
się, że ryby po odchowaniu w
ośrodku są także wpuszczane do
Jeziora Łoniewskiego oraz innych
jezior na terenie całej Wielkopolski.

Zarząd Koła PZW Osieczna
składa serdeczne podziękowanie
Głównemu Ichtiologowi Andrzejowi
Łakomemu za możliwość eduko-
wania dzieci.

Lekcja biologii
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