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W okresie międzysesyjnym,
tj. od 19 grudnia 2014 r. do 12 lu-
tego 2015 r. wydałem dziesięć za-
rządzeń w sprawie:

1) zmian w uchwale budżetowej
na 2015 rok (x2),

2) zmiany planu finansowego
zadań z zakresu administracji rzą-
dowej 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) instrukcji przechowywania i
archiwizowania dokumentacji zwią-
zanej z realizacją przez Gminę pro-
jektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej,

5) odwołania przetargu na
sprzedaż nieruchomości w Świer-
czynie,

6) powołania składu Komisji Re-
krutacyjnej dotyczącej naboru na
stanowisko animatora sportu do ob-
sługi kompleksu boisk sportowych
"Moje boisko - Orlik 2012",

7) powołania Komisji Konkurso-
wej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na rea-
lizację zadań publicznych i nadania
jej regulaminu pracy. 

Uczestniczyłem w:
1) Koncercie Bożonarodzenio-

wym w Kąkolewie,
2) Międzyszkolnym Konkursie

Śpiewaczym w Kąkolewie,
3) Finale Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy,
4) spotkaniu noworocznym Śro-

dowiskowego Domu Samopomocy
w Kąkolewie zorganizowanym w
Miejsko - Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Osiecznej, 

5) forum rolniczym w Kąkolewie,
6) spotkaniu Obszaru Funkcjo-

nalnego Aglomeracji Leszczyńskiej
oraz gmin (Leszno, Lipno, Ry-
dzyna, Osieczna, Święciechowa,
powiat leszczyński) mających
szansę na pozyskanie pieniędzy
unijnych w ramach Leszczyńskiego
Obszaru Strategicznej Interwencji,

7) spotkaniu z sołtysami.

Informuję, że:
1) brałem udział w posiedze-

niach Komisji Rady Miejskiej w
Osiecznej, 

2) brałem udział w spotkaniu z
sołtysami i Przewodniczącym Za-
rządu Miasta Osieczna, 

3) brałem udział w zjeździe sub-
regionu leszczyńskiego wójtów,
burmistrzów, prezydentów i staros-
tów w Boszkowie,

4) brałem udział w szkoleniu
wójtów, burmistrzów, prezydentów i
starostów w Rosnówku zorganizo-
wanym przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową w Poznaniu,

5) brałem udział w sesji Zgro-
madzenia Związku Międzygmin-
nego Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich we Wschowie, 

6) brałem udział w zjeździe

przedstawicieli Organizacji Tury-
stycznej Leszno - Region,

7) brałem udział w naradzie
podsumowującej roczną działal-
ność Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lesznie,

8) brałem udział w naradzie pre-
zesów i naczelników Ochotniczej
Straży Pożarnej Gminy Osieczna,

9) brałem udział w turnieju Wie-
dzy Pożarniczej "Młodzież zapo-
biega pożarom",

10) brałem udział w zebraniu
sprawozdawczym Towarzystwa
Ziemi Osieckiej w Osiecznej,

11) brałem udział w nadzwy-
czajnym zgromadzeniu wspólników
Miejskiego Zakładu Oczyszczania
Spółka z o. o. w Lesznie,

12) trwa przebudowa systemu
ogrzewania budynku Urzędu. Prace
na podstawie podpisanej umowy
realizuje firma EKOGEBORA Sp. z
o. o. w Osiecznej,

13) na ostatniej sesji informo-
wałem Wysoką Radę, że z uwagi
na rozbieżność stanowisk, zostały
przerwane negocjacje z MZO
Leszno, dotyczące ceny za zagos-
podarowanie 1 tony odpadów ko-
munalnych. Obecnie mamy
podpisaną umowę, a koszt zagos-
podarowania 1 tony tych odpadów
wynosi 282,15 zł brutto i jest taki
sam jak w roku ubiegłym,

14) w ostatnich dniach grudnia
2014 r. dokonany został odbiór
techniczny podświetlonych wiatra-
ków w Osiecznej, Klasztoru O. O.
Franciszkanów w Osiecznej, ko-
ściołów w: Drzeczkowie, Kąkole-
wie, Osiecznej i Świerczynie,

15) trwa sezonowa wycinka
drzew. W okresie międzysesyjnym
wycięte zostały topole przy drodze
gminnej w Ziemnicach, częściowo
uporządkowano las gminny w Mią-
skowie, wycięto suche drzewa przy
drodze gminnej w Kątach, a obec-
nie wycinane są krzewy zarastające
drogę z Grodziska do Frankowa,

16) firma Gutkowski z Leszna
zakończyła roboty związane z prze-
budową stacji uzdatniania wody w
miejscowości Łoniewo. Dokonano
odbioru technicznego wykonanych
prac. W trakcie odbioru wykazane
zostały usterki, do usunięcia któ-
rych wykonawca został zobowią-
zany. Na zadaniu tym został
przekroczony umowny termin wy-
konania robót, w związku z czym
wykonawcy naliczono kary
umowne, których wartość potrą-
cona została przy zapłacie faktury,

17) ogłoszono i rozstrzygnięto
przetarg na dostawę wyrobów be-
tonowych, które zakupimy w roku
bieżącym na potrzeby remontu i
przebudowy dróg gminnych. Na
ogłoszony przetarg zostały złożone
2 oferty. Jedną z nich była oferta
Przedsiębiorstwa Budowlanego
"Ambit" Sp. z o. o. z Leszna, a
drugą przedstawiło Przedsiębior-
stwo Produkcyjno - Handlowo -

Usługowe Wiler - Bud Nowa Wieś.
Oferta PPHU Wiler - Bud jest dla
nas korzystniejszą i z przedsiębior-
stwem tym podpisana została
umowa na realizację przedmioto-
wego zamówienia. W tym miejscu
informuję Wysoką Radę, że ceny
poszczególnych wyrobów pozos-
tają na bardzo zbliżonym poziomie
do cen ubiegłorocznych, z nie-
wielką sumaryczną obniżką,

18) kolejnym ogłoszonym prze-
targiem jest dostawa i zakup paliw
w 2015 r. Do przetargu przystąpiło
również 2 oferentów, tj. Stacje Paliw
Jesspol Święciechowa i Spółdziel-
nia Kółek Rolniczych w Osiecznej.
Korzystniejszą ofertę przedstawiła
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w
Osiecznej i temu dostawcy przed-
stawiona zostanie propozycja pod-
pisania umowy,

19) zamówione zostały 2 wiaty
przystanków autobusowych, wyko-
nane przez "Wamet" Dąbcze. Za-
montowane zostaną: jedna przy
drodze do Świerczyny - Chmiel-
kowo, a druga we Frankowie,

20) do 5 oferentów wysłane zos-
tało zapytanie o cenę na wykonanie
wraz z montażem stolarki okiennej
i drzwiowej wewnętrznej w świetli-
cach: Grodzisko i Łoniewo. Najko-
rzystniejszą ofertę przedstawiła
firma Aliante z Grodziska i jej zle-
cono wykonanie zadania,

21) bieżącemu remontowi pod-
dano biuro rady i promocji wraz z
jego doposażeniem w dodatkowe
nadstawki istniejących szaf. Aktual-
nie remontowe prace malarskie
trwają na klatce schodowej i koryta-
rzach Urzędu,

22) trwa postępowanie formalno
- prawne zmierzające do otrzyma-
nia pozwolenia na budowę Miejsko
- Gminnego Ośrodka Kultury
uwzględniającego jego nową lokali-
zację. Na dzisiejszą sesję przygo-
towałem projekt uchwały o
przystąpieniu do zmiany planu
miejscowego dla działki, która pla-
nowana jest pod budowę M - GOK.
Aktualnie planowana lokalizacja
jest powrotem do pierwotnie plano-
wanej, która wówczas nie była ak-
ceptowana przez służbę ochrony
konserwatorskiej,

23) przygotowywana jest doku-
mentacja prawna, której efektem
będzie pozyskanie terenu pod bu-
dowę świetlicy w Jeziorkach oraz
ścieżki pieszo - rowerowej z
Osiecznej do Jeziorek,

24) zewnętrzna firma przygoto-
wuje dokumentację do uzyskania
pozwolenia wodno - prawnego
umożliwiającego zwiększenie
zrzutu oczyszczonych ścieków z
oczyszczalni ścieków w Osiecznej
do poziomu 1000 m3/dobę. Aktual-
nie maksymalna wielkość zrzutu to
445 m3/dobę. Pozytywna decyzja
w tym zakresie umożliwi kontynua-
cję prac projektowych na przebu-
dowę z rozbudową istniejącej

oczyszczalni ścieków,
25) Ponadto pod względem do-

kumentacyjnym przygotowywane
są następujące zadania:

- rozbudowa sieci wodociągowej
z Osiecznej do Berdychowa,

- budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej dla Świerczyny,

- rozbudowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej dla Kąkolewa,

- rewitalizacja miasta Osieczna,
- budowa drogi z Popowa Wo-

nieskiego do Witosławia - Ada-
mowa,

- rozbudowa oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy,

- nowe studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy.

Na bieżąco spotykałem się z
kadrą kierowniczą Urzędu. 

Przygotowałem projekty
uchwał w sprawie:

1) przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla
obszaru aktywizacji gospodarczej w
obrębie miasta Osieczna,

2) połączenia samorządowych
instytucji kultury - Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Osieczna i Miej-
sko - Gminnego Ośrodka Kultury w
Osiecznej,

3) przyjęcia sprawozdań z dzia-
łalności komisji Rady Miejskiej w
Osiecznej za rok 2014,

4) uchwalenia planów pracy ko-
misji Rady Miejskiej w Osiecznej na
2015 rok,

5) programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Osieczna,

6) zmiany uchwały Nr
XI/98/2011 Rady Miejskiej w
Osiecznej z dnia 27 października
2011 r. w sprawie uchwalenia zasad
udzielania i rozliczania dotacji celo-
wej ze środków budżetu Miasta i
Gminy Osieczna na realizację
przedsięwzięć polegających na bu-
dowie przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Miasta i Gminy
Osieczna,

7) określenia kryteriów obowią-
zujących na drugim etapie postę-
powania rekrutacyjnego do
przedszkoli samorządowych pro-
wadzonych przez Gminę Osieczna
oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych dokumentów,

8) przeprowadzenia wyborów
do organów samorządu mieszkań-
ców wsi i miasta, 

9) zmian w uchwale budżetowej
na 2015 rok,

10) zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej Miasta i Gminy
na lata 2015 - 2020.

OSIECZNA, 12 LUTEGO 2015 R.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
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SPRAWOZDANIE z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna


