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Już za niecały miesiąc powitamy nową porę roku. Na 21 grudnia przypada początek astronomicznej zimy. Nam udało się jesz-
cze uwiecznić i zatrzymać na chwilę piękno jakie daje nam jesień.

We wtorek 9 listopada Rada Miejska w Osiecznej obrado-
wała po raz ostatni w tej kadencji. Było więc podsumowanie
czteroletniej działalności i jak to zawsze na sesji podjęcie
ważnych dla gminy decyzji.

Radni podjęli uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy
Osieczna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011, przyznania na-
grody Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna za działalność na rzecz spo-
łeczności lokalnej Miasta i Gminy Osieczna, zmiany uchwały Nr
XXXIX/367/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 października 2010
r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych ponad kwoty określone
w budżecie gminy na rok 2010, zmiany uchwały Nr XXXIX/369/2010 Rady
Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zaciąg-
nięcia zobowiązań finansowych ponad kwoty określone w budżecie gminy
na rok 2010, zmiany uchwały Nr XXX/282/2009 Rady Miejskiej w Osiecz-
nej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na finansowanie zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami w miejscowości Kąkolewo - etap IV", zmian w uchwale
budżetowej na 2010 rok.

Ostatnia sesja była 40 posiedzeniem Rady, która swoją działalność
rozpoczęła I sesją zwołaną w dniu 27 listopada 2006 roku. W ciągu czte-
rech lat zmienił się skład, bowiem wskutek śmierci radnego Bronisława
Kurzawskiego w grudniu 2008 roku Rada Miejska stwierdziła wygaśnięcie
jego mandatu. W wyniku zaistniałej sytuacji ogłoszono wybory uzupełnia-
jące w okręgu nr 3. Nowym radnym został Stanisław Prałat z Grodziska.

Podczas 40 spotkań radni podjęli 376 uchwał, zgłosili 5 interpelacji,
150 zapytań i 49 wniosków. Szczegółowo analizowano projekty budżetów
na kolejne lata oraz sprawozdania z ich wykonania. Ponadto na każdej
sesji wysłuchano sprawozdań międzysesyjnych burmistrza, przewodni-
czącego Rady Miejskiej, przewodniczących komisji Rady. Na sesjach
gościli między innymi: burmistrz, skarbnik, sekretarz, dyrektor Woje-
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wódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, dyrektorzy szkół i przedszkoli
z terenu gminy, dyrektor Biblioteki Publicznej w Osiecznej, dyrektor Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej, Prezes Zarządu Rejono-
wego i Członka Zarządu Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, kierownik Rewiru Dzielnicowych w Osiecznej,
radni Rady Powiatu Leszczyńskiego, sołtysi. Frekwencja radnych na po-
siedzeniach Rady w czasie trwania minionej kadencji wyniosła 97%. Na
koniec sesji burmistrz podsumował zadania jakie udało się zrealizować
dzięki decyzjom radnych i podziękował za współpracę wręczając radnym
pamiątkowe dyplomy oraz książki. Przewodniczący zaś podziękował
przedstawicielom władz gminy.


