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Inwestycje bieżące

1. Opracowany został projekt na przebudowę istniejącej linii średniego

napięcia kolidującej z lokalizacją Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Od

Zarządzających siecią energetyczną oraz wodno-kanalizacyjną gmina

otrzymała warunki przyłączenia planowanego obiektu do sieci energe-

tycznej i wodno-kanalizacyjnej. 

2. Wyremontowano: ponad 250-metrowy odcinek ul. Ogrodowej w Ką-

kolewie, dwie drogi po 150 mb każda na terenie miasta Osieczna (rejon

ul. Gostyńskiej oraz rejon ul. Śmigielskiej) 100-metrowy odcinek drogi we

Frankowie oraz 30-metrowy odcinek drogi w Grodzisku. Aktualnie re-

montowany jest 100-metrowy odcinek drogi w Miąskowie. Drogi utwar-

dzano przy użyciu trylinki betonowej. 

3. Przystąpiono do remontu elewacji świetlicy we Frankowie. Remont

polegał będzie na uzupełnieniu i naprawie istniejącego tynku elewacji oraz

jej pomalowaniu.

4. Pozyskane w trakcie sezonu zimowego drewno opałowe zostało
przydzielone osobom korzystającym z pomocy OPS-u. Z tej formy po-

mocy skorzystały 124 osoby. Każda z nich otrzymała 2,5 m przestrzen-

nego. Udzielona pomoc nie wyczerpała zapasu zgromadzonego drewna.

Pozostałe zostanie sprzedane chętnym, w cenie aktualnie obowiązującej

na rynku.

5. Zakończono opracowanie projektu budowlanego na budowę: linii

kablowej nn 0.4 kV wraz ze złączami, linii kablowej oświetlenia ulicznego

oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej nn 0.4 kV. Zadanie to będzie

realizowane w ramach rewitalizacji centrum Osiecznej. Gmina posiada

pozwolenie na budowę, ogłoszony i rozstrzygnięty został także przetarg

na wykonanie przedmiotowych prac. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów.

Ofertę najkorzystniejszą przedstawiła firma PHU WAT Marian Rzepecki z

Garzyna, która wyceniła wartość oferty na ponad 1.650 tys. zł brutto. 

6. W ramach współpracy z powiatem leszczyńskim, pracownicy za-

trudnieni w Urzędzie oczyścili ze śmieci wszystkie rowy na terenie gminy

znajdujące się przy drogach powiatowych. Posprzątali także po zimie pia-

sek z poszczególnych miejscowości, który był przeznaczony na likwidację
śliskości pośniegowej.

7. Zlecono opracowanie map dla celów projektowych obejmujących

osiedle przy ul. Bukowej, Olchowej w celu przygotowania projektu od-

wodnienia ulic na tym osiedlu.

8. Wyremontowano ponad 60-metrowy odcinek kanalizacji deszczo-

wej pomiędzy ul. 27- Stycznia, a rowem Samicy, a także 50 m odcinek ka-

nalizacji deszczowej przy Pl. 600-lecia w Osiecznej.

9.Zakupiono dla wszystkich świetlic na terenie gminy nowe godła.
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