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Na końcu października radni Rady Miejskiej w Osiecznej spotkali się na sesji. W czasie tego posiedzenia burmistrz przedstawił
informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
Subwencja oświatowa wynio-

sła 12 358 608 zł, natomiast wy-
datki poniesione przez gminę na
utrzymanie i prowadzenie szkół,
przedszkoli oraz schroniska wy-
niosły 19 687 941 zł.
Po wysłuchaniu informacji

radni przeszli do podejmowania
uchwał. Pierwszym tematem dys-
kusji było uchwalenie miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy
letniskowej w miejscowości Gro-
dzisko. Teren, o którym mowa, ob-
jęty planem, położony jest w
miejscowości Grodzisko nad Je-
ziorem Grodziskim. Jezioro jest
własnością gminy Osieczna.
Miejscowość Grodzisko wyposa-
żona jest w sieć wodociągową,
energetyczną, i telekomunika-
cyjną. Planowana jest również
realizacja kanalizacji sanitarnej.
Teren posiada więc możliwość
pełnego uzbrojenia.
Plan miejscowy obejmuje teren
obecnie użytkowany rolniczo,
który stanowi 6,69 ha gruntów rol-
nych i pastwisk klas V i VI. Z tego
pod zabudowę letniskową prze-
znaczono 4,50 ha. Zaplanowano
cztery niewielkie zespoły działek
mogące liczyć maksymalnie 7, 11,
11 i 23 działki – łącznie 52 działki
letniskowe. Dzięki decyzji radnych

plan został zaakceptowany, mogą
się więc rozpocząć dalsze etapy
realizacji zadania, jakim jest utwo-
rzenie i oddanie do użytku działek
letniskowych dla turystów.
Kolejnym tematem było

uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego terenu w miejscowości Ką-
kolewo. Teren ten położony jest w
miejscowości Kąkolewo, pomię-
dzy istniejącą zabudową zagro-
dową i mieszkaniową
jednorodzinną, przy ulicy Jabłon-
kowej. Plan miejscowy obejmuje
teren obecnie użytkowany rolni-
czo - grunty klas III i IV. Jego za-
gospodarowanie stanowić będzie
uzupełnienie istniejącej zabu-
dowy. Tutaj również radni byli
zgodni i zaakceptowali propono-
wany projekt uchwały.
Podobnie było z uchwałą w

sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej
w miejscowości Wojnowice. Teren
o powierzchni 3,25 ha położony
jest w Wojnowicach, przy granicy
z miastem Osieczna, pomiędzy
drogą gminną – ul. Miejska Droga
a drogą wojewódzką nr 432 relacji
Leszno-Września. Teren planu są-
siaduje z istniejącą zabudową

mieszkaniową jednorodzinną. Są
to grunty rolne klasy IIIb, IV i V
wykorzystywane obecnie pod
uprawy rolne. Ze względu na po-
łożenie w sąsiedztwie istniejącej
zabudowy – właściciel złożył
wniosek o przeznaczenie wyżej
wymienionego terenu pod zabu-
dowę mieszkaniową. Wniosek
uzasadnia atrakcyjne położenie
terenu, dostępność komunika-
cyjna i możliwość jego uzbrojenia.
Kolejnym tematem sesji było

podjęcie uchwały w sprawie pro-
gramu współpracy Gminy
Osieczna z organizacjami poza-
rządowymi na rok 2012. Omó-
wiono warunki jakie muszą
spełniać organizacje, by otrzymać
wsparcie gminy na realizowane
przez siebie zadania.
Radni podjęli też uchwałę w

sprawie określenia zasad zbywa-
nia lokali mieszkalnych stanowią-
cych własność Gminy Osieczna w
trybie bezprzetargowym na rzecz
najemców.
Samorządowcy wyrazili zgodę

na nabycie nieruchomości w dro-
dze darowizny. Nieruchomość ta
to położona w Osiecznej część
drogi o pow. 0,0033 ha.
Opisywana sesja była ważna

dla osób zainteresowanych bu-
dową przydomowych oczysz-

czalni ścieków. Podjęcie uchwały
bowiem otwiera możliwość otrzy-
mania dotacji na wyposażenie
nieruchomości w oczyszczalni
ścieków, gdzie nie jest przewi-
dziana budowy zbiorczego sys-
temu kanalizacji sanitarnej lub
podłączenie do istniejącego sys-
temu jest z przyczyn technicznych
niemożliwe lub ekonomicznie nie-
uzasadnione. Uchwała wejdzie w
życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopol-
skiego, tym samym po upływie
tego czasu mieszkańcy gminy
będą mogli ubiegać się o dofinan-
sowanie.
Podczas październikowej sesji

radni podjęli też uchwały w spra-
wie przyznania nagrody Burmist-
rza Miasta i Gminy za działalność
na rzecz społeczności lokalnej
Miasta i Gminy Osieczna, w spra-
wie zmian w uchwale budżetowej
na 2011 rok oraz w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta i Gminy Osieczna na
lata 2011-2023.
Podjęte na sesji uchwały po-

datkowe oraz stawki podatku,
które będą obowiązywać w gmi-
nie Osieczna od przyszłego roku
opisane zostały na str. 12

Wtorek, 8 listopada 2011 r. to historyczna, nie tylko dla Ką-
kolewa, ale dla całej gminy, data. Tego bowiem dnia doko-
nano uroczystego zapalenia płomienia gazowego.
Tym samym w gminie

Osieczna zakończono gazyfika-
cję pierwszej miejscowości.

- Obecnie w fazie realizacji
jest projekt budowy sieci gazo-
wej do Osiecznej i w samej
Osiecznej. Ma być zakończony
w 2012 roku, po jego zakończe-
niu rozpoczną się prace budow-
lane. – obiecał Zdzisław
Kowalski, prezes Wielkopol-
skiej Spółki Gazownictwa
Tymczasem w gaz ziemny

została zaopatrzona największa
miejscowość gminy Osieczna.
Rury gazownicze poprowadzono
w 39 ulicach Kąkolewa, na od-
cinku 17 kilometrów. Gaz
ziemny znalazł w Kąkolewie już
ponad dwudziestu odbiorców,
a podpisano już kolejne 37
umów, które są na etapie reali-
zacji.

- Gaz będzie dostarczany do
odbiorców w sposób ciągły, bez
przerw w dostawie – zapewnił
Zdzisław Kowalski.

Na uroczystym otwarciu sieci
gazowej podziękowano wszyst-
kim osobom, które zaangażo-
wały się w realizację zadania,
szczególnie dziękowano bur-
mistrzowi Stanisławowi Glapia-
kowi oraz przewodniczącemu
Romanowi Lewickiemu, oni bo-
wiem byli „ogniwami zapalnymi”
gazyfikacji gminy, prowadzili
rozmowy, przekonywali, dążyli
do tego, by gmina Osieczna
„przestała być białą plamą na
mapie zgazyfikowanej Wielko-
polski”.
Udało się to teraz, a właści-

wie w roku ubiegłym, kiedy Wiel-
kopolska Spółka Gazownictwa
zdecydowała się zainwestować
w gminę Osieczna i rozpoczęto
prace – najpierw projektowe, a
potem już budowlane.

Po uroczystości zaproszeni
goście zwiedzili pomieszczenia
szkoły oraz kotłownię szkolną
przygotowaną do nowego sys-
temu ogrzewania.


