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Gmina pozyskuje pieniądze

Pozytywną ocenę formalną
przeszedł wniosek dotyczący
dofinansowania zajęć pozalek-
cyjnych. Projekt pod nazwą
„Dam radę – programy rozwo-
jowe szkół Gminy Osieczna”
realizowany będzie w okresie
od 1 lipca tego roku do 30
czerwca 2013 roku. Gmina
wnioskowała o dofinansowanie
w wysokości 1 279 112,0 zł to
jest 100%wartości przeznaczo-
nej na realizację zadania kwoty.
Celem projektu jest wyrównanie
szans edukacyjnych i zwiększe-
nie dostępu do wysokiej jakości
usług edukacyjnych 419 uczen-
nic i uczniów szkół podstawo-
wych w Świerczynie, Kąkolewie
i Osiecznej oraz gimnazjum w
Osiecznej. W ramach projektu
przewidziano: udział w bezpłat-
nych zajęciach pozalekcyjnych
z zakresu strategii uczenia,
technik pamięciowych, szyb-
kiego czytania oraz – dla
uczniów gimnazjum – technik
przygotowywania się do zdawa-
nia egzaminów; szkolenia dla
52 nauczycieli z zakresu meto-
dyki i dydaktyki wspomagania u
uczniów rozwoju kluczowej
kompetencji „uczenia się” oraz
uruchomienie w gimnazjum w
Osiecznej Szkolnego Ośrodka
Kariery i wyposażenie go w

sprzęty i programy kompute-
rowe służące doradztwu eduka-
cyjnemu i zawodowemu.

Jeszcze w czerwcu zostaną
złożone wnioski o dofinansowa-
nie budowy dwóch boisk wielo-
funkcyjnych o sztucznej
nawierzchni w Świerczynie i Ką-
kolewie. Planuje się także wy-
stąpić z projektem wymiany
okien oraz doposażyć świetlicę
wiejską w Drzeczkowie. Wnio-
ski są w trakcie przygotowania i
zostaną złożone do Wielkopol-
skiej Lokalnej Grupy Działania
Kraina Lasów i Jezior. O wyni-
kach naboru i kwocie dofinan-
sowania będziemy na bieżąco
informować naszych czytelni-
ków.

W ramach podnoszenia ja-
kości i funkcjonalności placó-
wek oświatowych Gmina
zdecydowała by w imieniu Ze-
społu Szkół w Osiecznej wystą-
pić o dofinansowanie remontu
szkoły, a dokładniej wymiany
wykładzin podłogowych na ko-
rytarzu, w świetlicy i w pomiesz-
czeniach dydaktycznych.
Pieniądze na realizację tego za-
dania mają pochodzić z po-
działu rezerwy oświatowej
subwencji ogólnej. Gmina wy-
stąpiła o dofinansowanie w wy-
sokości 30 tysięcy złotych. Jaka

będzie decyzja Ministerstwa
Edukacji Narodowej dowiemy
się w październiku tego roku.

W dniu oddania do sprze-
daży naszego pisma został wy-
słany kolejny wniosek, który
dotyczy programu przeciwdzia-
łania wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Osieczna. W ramach
projektu do 30 gospodarstw do-
mowych z terenu gminy dostar-
czone zostaną komputery
stacjonarne z dostępem do in-
ternetu. Do otrzymania kompu-
terów kwalifikować się będą:
gospodarstwa domowe spełnia-
jące kryterium dochodowe upo-
ważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu
pomocy społecznej; gospodar-
stwa domowe spełniające kry-
terium dochodowe
upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu
świadczeń rodzinnych; dzieci i
młodzież ucząca się z rodzin w
trudnej sytuacji materialnej i
społecznej uprawniającej do
uzyskania stypendiów socjal-
nych, typowana do otrzymania
wsparcia we współpracy ze
szkołą lub ośrodkami pomocy
społecznej; osoby niepełnos-
prawne ze znacznym lub umiar-
kowanym stopniem
niepełnosprawności lub orze-

czeniem równoważnym oraz ro-
dziny zastępcze. W ramach
tego samego projektu Gmina
planuje doposażyć w kompu-
tery stacjonarne oraz laptopy,
jednostki poległe gminie czyli
szkoły, bibliotekę oraz Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury.

Przewidywana kwota dofi-
nansowania projektu wynosi
ponad 500 tysięcy zł.

Gmina przygotowuje obec-
nie materiały promocyjne w po-
staci mapy gminy oraz dwóch
miejscowości: Osiecznej i Ką-
kolewa. Mapy będą służyły tu-
rystom przybywającym na
wypoczynek, pozwolą im zo-
rientować się co ciekawego i
gdzie można w gminie zoba-
czyć, odwiedzić, jaką trasę wy-
brać na spacer czy wyprawę
rowerową, gdzie skorzystać z
noclegu i gdzie zjeść dobry po-
siłek.

W ramach uporządkowania
terenu przy wjeździe do Osiecz-
nej oraz poprawienia jego este-
tyki gmina postanowiła usunąć
stare tablice reklamowe i u
zbiegu ulic postawić nową, pod-
świetlaną tablicę, na której
oprócz tekstu powitalnego znaj-
dzie się również miejsce dla re-
klamodawców.

W sierpniu gmina planuje
sprzedaż pomieszczeń po daw-
nej piekarni w Osiecznej przy ul.
Kościuszki. Powierzchnia po-
mieszczeń, które usytuowane
są na parterze i piętrze wynosi
243,30 m2. Wartość rynkowa
określona przez biegłego nie
przekracza 100 000 zł. Lokal
składa się z następujących po-
mieszczeń: produkcyjnego,
sklepowego, biurowego, szatni,
toalety, dwóch magazynów,
czterech korytarzy na parterze
oraz z dwóch pomieszczeń na
poddaszu budynku. Do lokalu
należą też dwa pomieszczenia
usytuowane w piwnicy bu-
dynku.
Szczegółowe informacje

na temat warunków sprze-
daży pojawią się na stronie
i n t e r n e t o w e j
www.bip.osieczna.pl, w pra-
sie lokalnej oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i
Gminy Osieczna.

Gmina po złożeniu wniosku uzyskała dotację z Województwa Wielkopolskiego na remont boiska spor-
towego i bieżni lekkoatletycznej przy szkole w Osiecznej. Kwota dofinansowania opiewa na kwotę 75 ty-
sięcy złotych. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

Budynek po dawnej piekarni


