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W okresie międzysesyjnym,
tj. od 30 grudnia 2015 r. do 10
marca 2016 r. wydałem Zarzą-
dzenia w następujących spra-
wach: 

1) zmian w uchwale budżetowej
na 2015 rok,

2) zmiany planu finansowego
zadań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych
Gminie ustawami na rok 2015 rok,

3) ustalenia planu finansowego
zadań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych
Gminie ustawami na 2016 rok,

4) powołania Dyrektora Cen-
trum Kultury i Biblioteki w Osiecz-
nej,

5) określenia jednolitej proce-
dury rozpatrywania skarg, wnio-
sków i petycji stosowanej w
Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecz-
nej,

6) zmian w uchwale budżetowej
Miasta i Gminy Osieczna na 2016
rok (x3),

7) oddania w użyczenie mienia
gminnego,

8) przeznaczenia do wydzierża-
wienia nieruchomości rolnych,

9) przeznaczenia do wydzierża-
wienia nieruchomości gruntowej z
przeznaczeniem na parking,

10) przeznaczenia do wydzie-
rżawienia nieruchomości gruntowej
z przeznaczeniem pod garaż,

11) zawarcia po raz kolejny
umowy dzierżawy z tym samym
dzierżawcą,

12) przeznaczenia do wydzie-
rżawienia nieruchomości zabudo-
wanej z przeznaczeniem na
potrzeby Muzeum Młynarstwa i
Rolnictwa w Osiecznej.

Uczestniczyłem w:
1) noworocznym spotkaniu soł-

tysów i przewodniczącego Zarządu
Osiedla Miasta Osieczna, 

2) koncercie bożonarodzenio-
wym w Kąkolewie,

3) Międzyszkolnym Konkursie
Śpiewaczym w Zespole Szkół w
Kąkolewie,

4) koncercie noworocznym w
Świerczynie,

5) Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,

6) spotkaniu z okazji Dnia Babci
i Dziadka zorganizowanym przez
Koło Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Kąkolewie,

7) Turnieju Kopa o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Osieczna,

8) zjeździe wójtów, burmistrzów,
prezydentów i starostów w Pako-
sławiu, 

9) Gminnych obchodach 
97. rocznicy powstania wielkopol-
skiego połączonych z uroczysto-
ścią święta patrona szkoły w
Zespole Szkół w Kąkolewie,

10) spotkaniu z okazji Dnia

Babci i Dziadka, Walentynek oraz
Dnia Kobiet zorganizowanym przez
Koło Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Świerczynie,

11) XX Memoriale im. Darka
Borowczyka w Zespole Szkół w
Kąkolewie,

12) miejsko - gminnych elimina-
cjach Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej,

13) spotkaniach z okazji Dnia
Kobiet,

14) uroczystym wręczeniu tytułu
"Człowiek Roku" w leszczyńskim
ratuszu,

15) uroczystym pożegnaniu Da-
nuty Nowak, inspektora do spraw
planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz dróg gmin-
nych i sekretarza Miasta i Gminy
Osieczna Zenona Fabiańczyka w
związku z przejściem na emery-
turę.

Informuję, że:
1) brałem udział w posiedze-

niach Komisji Rady Miejskiej w
Osiecznej,

2) spotkałem się z sołtysami i
przewodniczącym Zarządu Miasta
Osieczna, 

3) brałem udział w spotkaniu z
gimnazjalistami z Zespołu Szkół w
Kąkolewie w Urzędzie Miasta i
Gminy w Osiecznej,

4) brałem udział w spotkaniu z
policją w sprawie tworzenia mapy
zagrożeń, która będzie częścią
"Krajowej mapy zagrożeń bezpie-
czeństwa w Polsce",

5) uczestniczyłem w spotkaniu
samorządowców Powiatu Lesz-
czyńskiego we Włoszakowicach,

6) brałem udział w Gminnych
obchodach Dnia Kobiet w Centrum
Kultury i Bibliotece w Osiecznej,

7) brałem udział w zebraniach
wiejskich na terenie Gminy,

8) uczestniczyłem w zebraniach
sprawozdawczo - wyborczych jed-
nostek OSP w Gminie, 

9) w realizacji pozostaje wielo-
letnie zadanie inwestycyjne, tj. bu-
dowa kanalizacji sanitarnej dla
Grodziska, Łoniewa i Świerczyny.
Obecnie wykonawca, po mijającym
okresie zimowym wznowił roboty
budowlane, a ponadto przygotowu-
jąc front robót na bieżący sezon za-
mawia niezbędny materiał
budowlany oraz wyznacza trasę
budowanej sieci,

10) wykonano przyłącza ener-
getyczne dla rozbudowy oświetle-
nia ulicznego w miejscowościach:
Kąkolewo - rejon ul. Spacerowej,
Popowo Wonieskie i Ziemnice.
Opracowana została dokumentacja
pod rozbudowę oświetlenia ulicz-
nego w miejscowościach: Kąko-
lewo - rejon ul. Spacerowej,
Osieczna - rejon ul. Śmigielskiej,
Popowo Wonieskie, Witosław i

Ziemnice. Na ten zakres zadania
złożony został wniosek w Staro-
stwie Powiatowym w Lesznie o wy-
danie pozwolenia na budowę.
Uzgodniono z Wielkopolskim Za-
rządem Dróg Wojewódzkich w
Poznaniu lokalizację oświetlenia
ulicznego wzdłuż drogi wojewódz-
kiej na odcinku od skrzyżowania z
ul. O. E. Frankiewicza w Osiecznej
do końca zabudowy w kierunku do
Wojnowic. Odcinek ten aktualnie
uzgadniany jest w Zespole Uzgad-
niania Dokumentacji Starostwa Po-
wiatowego w Lesznie,

11) opracowano mapy dla celów
projektowych pod rozbudowę sieci
wodociągowej w miejscowościach:
Dobramyśl, Świerczyna oraz pod
rozbudowę sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie
ul. Południowa. Aktualnie zlecone
zostanie wykonanie projektu bu-
dowlanego na powyższy zakres
prac. W opracowaniu pozostaje
mapa dla rozbudowy sieci wodo-
ciągowej w Ziemnicach do posesji
nr 61 i 62,

12) wysłano zapytanie ofertowe
dla wykonania przyłączy: wodocią-
gowego i kanalizacyjnego wraz z
odcinkiem sieci kanalizacji sanitar-
nej dla Centrum Kultury i Biblioteki.
Z wybranym wykonawcą podpi-
sana została umowa, a termin jej
realizacji upływa 31 marca 2016 r.,

13) ogłoszono i rozstrzygnięto
przetarg na zakup paliwa dla po-
jazdów służbowych. Do przetargu
przystąpiło dwóch oferentów. Po
dokonaniu oceny złożonych ofert
podpisano umowę z dostawcą Sta-
cje Paliw Jesspol. Umowa zawarta
została na jeden rok,

14) na budowę Centrum Kultury
i Biblioteki w Osiecznej ogłoszony
został przetarg nieograniczony. W
postępowaniu uczestniczyło 12
oferentów. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma Skanska S. A. Oddział
Budownictwa Ogólnego w Pozna-
niu, która wyceniła wartość robót
na kwotę 3.687.540 zł. Na dzień 14
marca 2016 r. wyznaczono datę
podpisania umowy, po czym wyko-
nawcy przekazany zostanie plac
budowy,

15) Przedsiębiorstwo MEKOR z
Gniezna wykonało projekt budow-
lany na przebudowę wraz z rozbu-
dową oczyszczalni ścieków w
Osiecznej. Wystąpiliśmy do Staro-
stwa Powiatowego w Lesznie o wy-
danie pozwolenia na realizację
zaprojektowanych robót,

16) Celem wykonania klimaty-
zacji pomieszczeń Urzędu zlecono
wykonanie projektu technicznego,

17) w opracowaniu pozostaje
projekt budowlany na rozbudowę
drogi gminnej o ścieżkę pieszo-ro-
werową z Osiecznej do Jeziorek,

18) zlecono opracowanie pro-

jektu budowlanego na rozbudowę
sieci wodociągowej w Dobramyśli i
Świerczynie oraz sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w Kąko-
lewie - ul. Południowa,

19) ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na kompleksową dostawę
energii elektrycznej dla jednostek
administracyjnych naszej Gminy.
Do przetargu przystąpiła tylko
ENEA S. A. Poznań. Przetarg zos-
tał rozstrzygnięty. Niebawem pod-
pisana zostanie umowa z terminem
obowiązywania do końca obec-
nego roku,

20) kolejnym ogłoszonym prze-
targiem był zakup wyrobów beto-
nowych dla przebudowy dróg
gminnych. Na składanie ofert ocze-
kujemy do dnia 16 marca 2016 r.,

21) w Osiecznej na ul. Zielonej
oraz w Popowie Wonieskim na ist-
niejących słupach zamontowano
dwa nowe punkty oświetlenia ulicz-
nego,

22) w okresie zimowym oprócz
porządkowania drzewostanu lasu
w Miąskowie i wycince pojedyn-
czych drzew na terenie Gminy
oczyszczono drogi gminne z zaras-
tających, dziko rosnących krze-
wów. Takie prace realizowaliśmy w
Osiecznej, Świerczynie, Miąskowie
i Ziemnicach. Pozyskane drewno
opałowe pochodzące z wycinki
drzew przeznaczone zostało na
pomoc dla uprawnionych miesz-
kańców Gminy. Pozostałe drewno
opałowe zostanie sprzedane do
wyczerpania zapasów, wśród chęt-
nych do jego zakupu, po uprzednio
ustalonej cenie. Znajdujące się na
placu składowym drewno tartaczne
zostanie sprzedane po przeprowa-
dzeniu postępowania przetargo-
wego. Ponadto zatrudnieni
pracownicy w minionym okresie re-
montowali przepusty drogowe w:
Popowie Wonieskim, Wolkowie,
odpływy kanalizacji deszczowej w
Kąkolewie - ul. Pocztowa oraz w
Osiecznej w rejonie ul. Śmigiel-
skiej, a także dokonali bieżących
napraw wieży widokowej "Jagoda",
napraw bardzo ważnych w kontek-
ście zachowania bezpieczeństwa
dla jej użytkowników,

23) w ramach współpracy z Po-
wiatem na terenie całej Gminy
oczyszczamy rowy przydrożne
przy drogach powiatowych z zale-
gających śmieci, wyrzucanych
przez użytkowników dróg. Dla in-
formacji podaję, że są to takie od-
pady jak: butelki, inne drobne
opakowania, odpady wielkogabary-
towe, tj. fotele, lodówki i inne przed-
mioty gospodarstwa domowego.

OSIECZNA, 10 MARCA 2016 R.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

STANISŁAW GLAPIAK

S P R A W O Z D A N I E

z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna.


