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DRUK: Transmar Leszno

Inwestycje gminne
w roku 2010

W roku bieżącym między in-
nymi przewiduje się remont 6
dróg, remonty i oświetlenie ponad
20 chodników, remont 10 świetlic,
budowę 6 placów zabaw, dalszy
ciąg budowy kanalizacji w Kąko-
lewie, budowę sali gimnastycznej
w Świerczynie.

Poniżej podajemy wykaz
wszystkich tegorocznych zadań
inwestycyjnych. Równocześnie
informujemy, że w każdym wyda-
niu "Przeglądu Osieckiego" bę-
dziemy na bieżąco pokazywać
realizację inwestycji oraz ich
ostateczne zakończenie.Dobramyśl: remont chod-
nika na odcinku 180 mb, uzupeł-
nienie oświetlenia ulicznego.Drzeczkowo: częściowa
wymiana stolarki okiennej w
świetlicy wiejskiej, założenie dre-
nażu opaskowego wokół świet-
licy, naprawa pieca w kuchni
świetlicy, remont zbiornika na
ścieki przy przedszkolu.Frankowo: wykonanie pod-
jazdu dla niepełnosprawnych w
świetlicy, uzupełnienie oświetle-
nia ulicznego, dokończenie zbie-
rania pobocza przy drodze
gminnej.Grodzisko: remont chodnika
na odcinku 200 mb, oczyszczenie
rowu przy jeziorze, uzupełnienie
rowu przy jeziorze, uzupełnienie
oświetlenia ulicznego, remont po-
łączony z modernizacją świetlicy
wiejskiej.Jeziorki: wycinka suchych
drzew, budowa placu zabaw.Kąkolewo: budowa IV etapu
kanalizacji sanitarnej, uzupełnie-
nie oświetlenia ulicznego, remont
połączony z modernizacją świet-
licy wiejskiej, remont chodnika na
ul. XX-lecia, bieżąca naprawa ulic
osiedlowych.Kąty: remont i modernizacja
świetlicy wiejskiej, ścinka pobo-
czy przy drodze do Maciejewa.Kleszczewo: wymiana drzwi
wejściowych do świetlicy wiej-
skiej, remont drogi gminnej, bu-
dowa placu zabaw, wycinka
krzewów przy drodze gminnej.Łoniewo: uzupełnienie
oświetlenia ulicznego, remont i
modernizacja świetlicy.

Zgodnie z zapowiedzią informujemy o wszystkich inwesty-cjach przewidzianych do realizacji na rok 2010. Decyzją rad-nych na te cele z budżetu gminy przeznaczone będzie ponad6 milionów złotych. A to znaczy, że 27,62 procent budżetutrafi do mieszkańców w drodze inwestycji. W każdej wsi wgminie oraz w Osiecznej prowadzone będą prace remontowe,bądź budowlane.
Miąskowo: remont drogi

gruntowej, uzupełnienie oświetle-
nia ulicznego, wycinka krzewów,
remont chodnika na odcinku ok.
200 mb, budowa placu zabaw.Osieczna: remont chodnika
przy ul. Gostyńskiej - do letniska,
remont kanalizacji deszczowej na
ul. Jeziornej, Podgórnej i Gostyń-
skiej, uzupełnienie oświetlenia
ulicznego, remont chodnika na ul.
Polnej, zagospodarowanie tere-
nów wokół wiatraków, dofinanso-
wanie ścieżki rowerowej Leszno -
Osieczna, zakup kontenerów so-
cjalnych na boisko sportowe na
letnisku.Popowo Wonieskie: re-
mont i modernizacja świetlicy
wiejskiej, uzupełnienie oświetle-
nia ulicznego.Świerczyna: remont i mo-
dernizacja świetlicy wiejskiej, bu-
dowa sali gimnastycznej,
uzupełnienie oświetlenia ulicz-
nego, zakup zbiorników na ścieki
socjalno - bytowe.Trzebania: uzupełnienie
oświetlenia ulicznego, czyszcze-
nie rowu na odcinku 50 mb.Witosław: wycinka suchych
drzew, budowa placu zabaw, uzu-
pełnienie oświetlenia ulicznego,
remont drogi na odcinku 150 mb.Wojnowice: budowa placu
zabaw, wymiana pokrycia na
dachu świetlicy, częściowa wy-
miana stolarki okiennej w świet-
licy.Wolkowo: budowa placu
zabaw, dokończenie budowy bo-
iska do gry w piłkę, uzupełnienie
oświetlenia ulicznego.Ziemnice: remont i moderni-
zacja świetlicy wiejskiej, zamon-
towanie piłkochwytów na boisku,
remont drogi gruntowej na od-
cinku 1,5km, uzupełnienie oświet-
lenia ulicznego.

Plany te dotyczą miejscowo-
ści Grodzisko, Kąkolewo, Kąty,
Łoniewo, Popowo Wonieskie,
Świerczyna, Wojnowice i Ziem-
nice. W ramach projektu mają
tam być w przyszłości remonto-
wane i doposażone świetlice wiej-
skie. Poza tymi uchwałami
obradowano na sesji nad uchwa-
leniem miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego,
sporządzeniem zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego
gminy Osieczna, przyjęciem spra-
wozdań z działalności komisji
Rady Miejskiej oraz uchwaleniem
planów pracy tych komisji. Były
również na sesji podjęte uchwały
dotyczące Statutu Gminy

Osieczna, określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za
usługi odbierania odpadów komu-
nalnych oraz opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych. Zaakcepto-
wane przez radnych sumy będą
w przyszłości egzekwowane od
właścicieli nieruchomości, którzy
nie wywiązują się z obowiązku
uiszczania tych opłat. Radni zgo-
dzili się również na nieodpłatne
przekazanie mienia gminnego
Zakładowi Usług Wodnych we
Wschowie w użytkowanie do paź-
dziernika 2012 roku, zatwierdzili
też zmiany w uchwale budżetowej
oraz podjęli uchwałę w sprawie
ustanowienia pomników przyrody
w odniesieniu do trzech dębów
szypułkowych i dwóch głogów
dwuszyjkowych usytuowanych w
Kąkolewie i Trzebani. Drzewa te
odznaczają się dobrym stanem
zdrowotnym, okazałym wzrostem,
pięknym pokrojem i sędziwym
wiekiem. Posiadają bardzo duże
walory przyrodnicze, estetyczne i
krajobrazowe.

We wtorek 16 lutego miała miejsce kolejna sesja Rady Miej-skiej. Radni podjęli na niej aż 18 uchwał. Osiem z nich doty-czyło zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości, które sąwymaganym załącznikiem do wniosku, który gmina zamierzazłożyć do Urzędu Marszałkowskiego w ramach ProgramuRozwoju ObszarówWiejskich działanie Odnowa i rozwój wsi.

Sesja Rady Miejskiej

W połowie lutego wpłynęły na konto gminy Osieczna pieniądze
będące pokryciem części kosztów zrealizowanego zadania pn.
”Budowa pomostu rekreacyjnego z molem i platformą widokową
oraz pomostu cumowniczego”. Zwrot kosztów budowy pomostu
nastąpił zgodnie z zapisem umowy podpisanej w ubiegłym roku
pomiędzy gminą Osieczna a Samorządem Województwa Wiel-
kopolskiego w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Gmina otrzymała dofinansowanie we wnioskowanej przez siebie
wysokości, która wynosiła 119.328,00 zł to jest 49 procent kosz-
tów kwalifikowanych wykazanych w złożonym o dofinansowanie
wniosku.

Osieckie molo dofinansowane


