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Gmina 
przyjazna 
mieszkańcom

Gmina Osieczna uruchamiaelektroniczny System Informo-wania Mieszkańców. Usługa tagwarantuje bezpośrednie powia-damianie o uroczystościachgminnych, zebraniach wiejskich,sołeckich, obowiązku wpłaty ratypodatku, przyjmowaniu wnio-sków, czy zagrożeniach meteo-rologicznych wprost na telefonkomórkowy, za pomocą SMS-ów.
Tego typu powiadomienie może

otrzymać każdy, kto posiada tele-
fon komórkowy i zgłosi chęć otrzy-
mywania wiadomości. 

Otrzymywanie wiadomości jest
całkowicie bezpłatne. Wystarczy
zarejestrować się za pośrednic-
twem strony internetowej
www.osieczna.pl (wskazówki znaj-
dują się w zakładce System Infor-

mowania Mieszkańców) lub przez
wysłanie SMS-a z właściwym
kodem na numer telefonu 503 340
503 (w tym przypadku abonent po-
niesie jednorazowy koszt za wysła-
nie wiadomości SMS, zgodnie z
posiadanym planem taryfowym
swojego operatora). Po potwier-
dzeniu chęci otrzymywania SMS-
ów można już oczekiwać
wiadomości przesyłanych przez
gminę.

Warto pamiętać, żeby przypisać
się do konkretnej grupy – np.
mieszkańców Świerczyny - wów-
czas otrzyma się wiadomość o ze-
braniu sołeckim, które właśnie w
Świerczynie będzie miało się
odbyć. 

Poniżej wykaz grup oraz kody
aktywacyjne:Grupa Mieszkańców w SMSnetKody aktywacyjne:

Dobramyśl: SIMtak.dobramysl
Drzeczkowo: SIMtak.drzeczkowoFrankowo: SIMtak.frankowoGrodzisko: SIMtak.grodziskoJeziorki: SIMtak.jeziorkiKąkolewo: SIMtak.kakolewoKąty: SIMtak.katyKleszczewo: SIMtak.kleszczewoŁoniewo: SIMtak.loniewoMiąskowo:  SIMtak.miaskowoPopowo Wonieskie: SIMtak.popowoŚwierczyna: SIMtak.swierczynaTrzebania: SIMtak.trzebaniaWitosław: SIMtak.witoslawWojnowice: SIMtak.wojnowiceWolkowo:  SIMtak.wolkowoZiemnice: SIMtak.ziemnice
Osieczna: SIMtak.osieczna
Wszystkie podane dane oraz

numer telefonu są strzeżone i nie-
dostępne osobom niepowołanym,
zgodnie z Ustawą o ochronie da-
nych osobowych. 

Zachęcamy mieszkańców
Gminy Osieczna do włączenia się
do Systemu Informowania Miesz-
kańców!

Obchody DNIA DZIECKA
Zapraszamy na gminne obchody

Dnia Dziecka – 2 czerwca!
Tradycyjnie, już po raz piąty z tej

okazji odbędzie się Łosiecka rowe-
rówka. Przejazd zaplanowany jest
trasą nr 7 – opisaną szczegółowo w
„Przewodniku po oznakowanych tra-
sach rowerowych gminy Osieczna”
przez Stanisława Lenartowicza. Sam
autor – jak zawsze będzie prowadził
grupę. Na pewno nie zabraknie cie-
kawostek. Długość trasy – 23,5 km.
Wystartujemy z Osiecznej, poje-
dziemy przez Drzeczkowo, Sule-

jewo, Górkę Duchowną, Żakowo,
Koronowo, Wolkowo. Zakończenie
rajdu pod wiatrakami w Osiecznej.
Nie kończy się jednak święto. Pod
wiatrakami odbędą się konkursy i za-
bawy dla dzieci – m. in pokaz walk
rycerskich, nauka chodzenia na
szczudłach, przejażdżki bryczką,
pokaz spadochronowy, marżoretki,
klaun,pokaz zumby.

Zapisy na łosiecką rowerówkę
przyjmowane są w Miejsko-gminnym
Ośrodku Kultury w Osiecznej do 31
maja. 

Udzielili absolutorium
wykazu kąpielisk na terenie gminy –
to pozwoli podjąć dalsze działania
zmierzające do otwarcia strzeżonego
kąpieliska w sezonie letnim. Radni
zaakceptowali również zmiany w
uchwale budżetowej na 2012 rok
oraz w wieloletniej prognozie finan-
sowej Miasta i Gminy Osieczna na
lata 2012-2023.Druga sesja, która odbyła się17 maja, była sesją absolutoryjną.
W związku z tym rozpatrzono spra-
wozdanie finansowe, sprawozdanie z
wykonania budżetu miasta i gminy za
rok 2011 wraz z informacją o stanie
mienia. Radni zapoznali się z
uchwałą Składu Orzekającego Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Poz-
naniu w sprawie wyrażenia opinii o
sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za rok 2011 wraz z informacją
o stanie mienia i objaśnieniami.
Przedstawienie wniosku i opinii Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Osiecznej w sprawie udzielenia ab-
solutorium Burmistrzowi Miasta i

W ciągu ostatniego miesiącaodbyły się aż dwie sesje RadyMiejskiej.
Na pierwszej z nich, która miała

miejsce 27 kwietnia, kierownik Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej przedstawił informację o
zasobach pomocy społecznej. Sytua-
cja ludzi samotnych oraz rodzin znaj-
dujących się w trudnej sytuacji
życiowej wzbudziła zainteresowanie
radnych, którzy zadawali pytania. Po
dyskusji podjęto uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w
miejscowości Trzebania. Kolejne
uchwały dotyczyły zatwierdzenia Pla-
nów Odnowy Miejscowości: Dobra-
myśl, Miąskowo, Trzebania, Witosław
i Wolkowo. Plany te stanowią inte-
gralną część wniosków, w których
gmina ubiega się o dofinansowanie fi-
nansowe na budowę świetlic. Poza
tym rajcy podjęli uchwałę w sprawie

Gminy Osieczna. Po tym przyszedł
czas na zapoznanie się z uchwałą
Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w
sprawie wyrażenia opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Osiecznej w sprawie udzielenia ab-
solutorium Burmistrzowi Miasta i
Gminy Osieczna z tytułu wykonania
budżetu gminy za rok 2011; dokona-
nie oceny sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za rok 2011
przez radnych. Po podjęciu uchwały
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu
miasta i gminy za rok 2011 przyszedł
czas na decyzję w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i
Gminy za rok 2011 z tytułu wykona-
nia budżetu gminy za rok 2011. Radni
większością głosów udzielili absolu-
torium.

Poza tym radni podjęli uchwały w

sprawie zatwierdzenia sprawozdań fi-
nansowych Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Osieczna i Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w
Osiecznej za rok 2011 oraz w spra-
wie dopłat do taryfowej grupy odbior-
ców usług w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków. Uchwalono,
że na okres od 1 maja 2012 r. do 30
kwietnia 2013 r. gmina będzie dopła-
cać wszystkim odbiorcom usług – do-
stawcom ścieków z terenu gminy
Osieczna, za wyjątkiem miejscowości
Kąkolewo – świadczonych przez Za-
kład Usług Wodnych we Wschowie -
4,22 zł za 1 m³ odprowadzonych
ścieków wraz z należnym podatkiem
od towarów i usług w wysokości okre-
ślonej odrębnymi przepisami. 

Tradycyjnie też podjęto uchwałę
w sprawie zmian w uchwale budżeto-
wej na 2012 rok oraz w wieloletniej
prognozie finansowej Miasta i Gminy
Osieczna na lata 2012-2023.


