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trum Osiecznej przebudowana zos-
tała sieć energetyczna wraz z
oświetleniem ulicznym wzdłuż dróg
powiatowych, które aktualnie są
przebudowywane. Kolejnym zada-
niem, które ma bezpośredni zwią-
zek z przebudową dróg
powiatowych na terenie Osiecznej
była rozbudowa sieci wodociągowej
z Osiecznej do Berdychowa. Zada-
nie to także zostało zakończone.

6. W dalszym ciągu trwają prace
związane z budową sieci gazowej
na terenie Osiecznej. Wykonawca
deklaruje, że do końca sierpnia br.
gaz popłynie w sieci do odbiorców
zamieszkujących posesje przy 32
ulicach. Ulice te wymienione zos-
tały na stronie internetowej
www.osieczna.pl oraz w ostatnim
wydaniu "Przeglądu Osieckiego".

7. Na terenie zabudowy letni-
skowej w rejonie ul. Gostyńskiej,
jedną z dróg wewnętrznych o na-
wierzchni gruntowej, zabezpie-
czono żelbetową konstrukcją,
pochodzącą ze zdemontowanych
słupów energetycznych. Działania
te mają na celu zapobiec niebez-
pieczeństwu osunięcia tej drogi.

8. Zakończono opracowanie
projektu budowlanego na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Świerczyna. Obecnie
projekt wraz z wnioskiem o wyda-
nie pozwolenia na budowę przeka-
zano do Starosty Leszczyńskiego.

9. Zespół projektowy przekazał
propozycję wizualizacji Rynku w
Osiecznej, która zdaniem projek-
tantów uzyska pozytywną opinię
konserwatora zabytków. Propozy-
cja wizualizacji wraz z uzasadnie-
niem zastosowanych rozwiązań
przesłana została do Zarządu
Osiedla Miasta Osieczna z prośbą
o opinię. Z uwagi na zbliżający się
termin umowny opracowania pro-
jektu rewitalizacji, trzeba podjąć w
najbliższym czasie stosowne de-
cyzje co do przyjętych rozwiązań
projektowych.

10. W lipcu gmina wystąpiła do
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Lesznie o
wycięcie trzciny z brzegów Samicy
w obrębie terenów zamieszkałych
w Osiecznej. Trzcina ta w centrum
miasta nie jest elementem upięk-
szającym. W odpowiedzi WZMiUW
w Lesznie poinformował, że zgod-
nie ze zmienioną ustawą o ochro-
nie przyrody, istnieje kategoryczny
zakaz wycinania trzcin przybrzeż-
nych, w terminie do 15 sierpnia każ-
dego roku. 

11. W ostatnim okresie doko-
nano dezynfekcji wszystkich pla-
ców zabaw na terenie gminy oraz
ubikacji miejskich w Osiecznej i na
terenie letniska. Place zabaw pod-
dano także przeglądowi technicz-
nemu. W wyniku przeglądu
ustalono zakres niezbędnych prac,
które w najbliższym czasie zostaną
wykonane. 
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Nowy Skarbnik Miasta i Gminy

Burmistrz Stanisław Glapiak
pokrótce przedstawił dorobek za-
wodowy nowej pracownicy. 

Hanna Smektała jest absol-
wentką Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, ma też wykształcenie
pedagogiczne. Przez ostatnich
sześć lat była naczelnikiem wy-
działu budżetu w Urzędzie Miasta
w Lesznie. W ramach swojej pracy

przygotowywała projekt zmian
uchwał budżetowych, wieloletniej
prognozy finansowej, sprawozda-
nia z wykonania budżetu. W cza-
sie nieobecności skarbnika
dokonywała kontrasygnaty umów.
Była również główną księgową
Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie w Lesznie. Pełniła też funk-
cje kontrolne w Regionalnej Izbie

Obrachunkowej i u Wojewody
Wielkopolskiego. 

Radni jednogłośnie podjęli de-
cyzję o powołaniu Hanny Smektały
na stanowisko skarbnika. Bur-
mistrz wraz z przewodniczącym
RM Romanem Lewickim pogratu-
lował nowej pani skarbnik, która
swoją pracę w Osiecznej rozpo-
częła 12 sierpnia.

Podczas VII sesji Rady Miejskiej w Osiecznej na
stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Osieczna po-
wołana została Hanna Smektała. 

W okresie międzysesyjnym, tj.
od 1 lipca 2015 r. do 11 sierpnia
2015 r. wydałem szesnaście Za-
rządzeń w sprawie: 

1) zmian w uchwale budżeto-
wej na 2015 rok (x4),

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 Osiecz-
nej na 2015 rok (x4),

4) powołania Komisji Egzami-
nacyjnej dla nauczycieli ubiegają-
cych się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego
(x5),

5) powierzenia Iwonie Wyrwiń-
skiej pełnienia obowiązków księ-
gowego budżetu Gminy Osieczna

S P R A W O Z D A N I E
z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna

Wandale po raz kolejny wybili szybę wiaty przystanku autobusowego Łoniewo - Kąkolewo - Dobra-

myśl - Grodzisko. Pracownicy Urzędu posprzątali stłuczone szkło i zamontowali nową szybę. Bez-

myślność niszczycieli tym razem pozostawimy bez komentarza..

od 1 do 11 sierpnia 2015 r. 
Uczestniczyłem w:
1) uroczystości odsłonięcia tab-

licy pamiątkowej więźniarek zmar-
łych podczas okupacji niemieckiej
w obozie karnym w klasztorze
ojców franciszkanów w Osiecznej,

2) festynie "Piękno ukryte w
drewnie" zorganizowanym przez
Organizację Turystyczną Leszno -
Region pod wiatrakami w Osiecz-
nej. 

Na bieżąco spotykałem się z
kadrą kierowniczą Urzędu. 

Przygotowałem projekty uchwał
w sprawie:

1) powołania Skarbnika Miasta
i Gminy Osieczna,

2) zmiany opisu granic stałych
okręgów wyborczych w Gminie
Osieczna, 

3) zmiany opisu granic stałych
obwodów głosowania utworzonych
na terenie Gminy Osieczna, 

4) opinii o nieodpłatnym prze-
kazaniu przez Gminę Osieczna na
rzecz ENEA Operator Sp. z o. o.
Rejon Dystrybucji Leszno przebu-
dowanej sieci elektroenergetycz-
nej n.n. z napowietrznej na
kablową,

5) zmian w uchwale budżeto-
wej na 2015 rok,

6) zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Miasta i Gminy
Osieczna na lata 2015 - 2020. 

Osieczna, 11 sierpnia 2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Stanisław Glapiak


