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Warcabiści w finale

W niedzielę 10 stycznia w
miejscowości Dobiesław (gm. Dar-
łowo) rozegrany został pierwszy z
czterech turniejów kwalifikacyjnych
w strefie A - PÓŁNOC obejmującej
woj. zachodniopomorskie, pomor-
skie, wielkopolskie. Wśród 75 star-
tujących zawodników znalazło się
troje młodych mieszkańców naszej
gminy: Wiktoria Gawron z Kąko-
lewa oraz Wiktoria Grzesiak i
Jakub Okupniczak z Osiecznej.
Turniej kwalifikacyjny został roze-
grany systemem szwajcarskim (7
rund) z tempem gry 20’ na zawod-
nika. Do ostatniej rundy zawodni-
kom towarzyszyły ogromne
emocje. Ostatecznie, po zaciętych
rozgrywkach dwójka naszych za-
wodników zakwalifikowała się do
finału OOM - Wiktoria Gawron zaj-
mując 2. miejsce oraz Jakub
Okupniczak, który uplasował się
na miejscu 3. Tym razem trochę
szczęścia zabrakło Wiktorii Grze-
siak, która ostatecznie zajęła 7.

miejsce. Ma jednak nadal szansę
na wejście do finału OOM poprzez
uczestnictwo w turnieju barażo-
wym, który rozegrany zostanie w
dniu 20 lutego 2016 roku w Mar-
kach k. Warszawy.

Niezwykle miłym akcentem
była kwesta przeprowadzona
przez  wolontariuszkę WOŚP Wik-
torię Grzesiak, która pomimo na-
piętego harmonogramu oraz
stresu związanego z turniejem
dzielnie zbierała datki wśród
uczestników zawodów, a także
mieszkańców gminy Darłowo, któ-
rzy licznie i hojnie wspierali Fun-
dację J. Owsiaka. Zachowanie
Wiktorii zasługuje na szczególne
wyróżnienie, tym bardziej, że w ten
sam sposób w szczytnym celu co-
rocznie kwestuje już od kilku lat, a
w tym roku nie przeszkodziła jej
nawet podróż do oddalonej kilka-
set kilometrów od rodzinnej miejs-
cowości gminy w woj.
zachodniopomorskim.

Gry planszowe, przeżywają w Polsce prawdziwy renesans. Dzisiejsze
gry planszowe są doskonałym sposobem spędzania czasu wolnego, alter-
natywą dla telewizji, komputera, smartfona. Zapewniają zarówno dobrą za-
bawę, jak i umożliwiają odreagowanie szkolnych stresów i pozwalają wczuć
się w nieznane dotąd role. Bawią, rozwijają wyobraźnię, uczą podejmowa-
nia decyzji, przewidywania, ponoszenia odpowiedzialności. Rozwijają umie-
jętności społeczne i interpersonalne. Osoby, które chciałby spróbować
swoich sił w planszówkach zapraszamy na stronę www.osieczna.eu

Gry planszowe, przeżywaja ą w Polsce prawdziwy renesans. Dzisiejsze

Alternatywa dla komputera

SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej

Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna

W okresie międzysesyjnym, tj. od 27 listopada 2015 r. do 29 grudnia 2015 r.
wydałem Zarządzenia w następujących sprawach: 

1) zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
2) zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej na 2015 rok,
3) ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników
Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej,
4) powołania komisji rekrutacyjnej dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy.

Uczestniczyłem w:

1) spotkaniu wójtów, burmistrzów, prezydenta i starosty. Gospodarzem spotkania
był wójt Gminy Wijewo,
2) Powiatowym Konkursie Talentów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Osiecznej,
3) gminnych dożynkach pszczelarskich,
4) Turnieju Tenisa Stołowego im. Andrzeja Wróblewskiego w Kąkolewie,
5) widowisku historycznym "Bitwa pod wiatrakami" w Osiecznej,
6) uroczystych spotkaniach opłatkowych. 

Informuję, że:

1) brałem udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Osiecznej,
2) brałem udział w walnym zgromadzeniu Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działa-
nia "Kraina Lasów i Jezior",
3) brałem udział w zjeździe wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów zorga-
nizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w
Poznaniu, 
4) brałem udział w sesji Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji Wiejskich we Wschowie,
5) rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej dla Grodziska, Łoniewa i Świerczyny.
Zgodnie z umową wykonano I etap budowy obejmujący 160 m odcinek kanalizacji
w Świerczynie,
6) zakończono rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Okrężnej w Kąkolewie oraz samej kanalizacji sanitarnej, także w Kąkolewie, w re-
jonie ul.: Sosnowej i Rydzyńskiej,
7) opracowane zostały projekty na wykonanie przyłączy energetycznych dla roz-
budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kąkolewo - rejon ul. Spacero-
wej, Popowo Wonieskie, Ziemnice. Do potencjalnych wykonawców
przedmiotowych przyłączy zwrócono się z zapytaniem ofertowym. 
8) dokończono remont ulic w Osiecznej i częściowo w Kąkolewie posiadających
nawierzchnię bitumiczną,
9) uporządkowano teren tzw. "gruzowiska" segregując znajdujące się tam
drewno. Teren letniska oczyszczono z zalegających liści,
10) zamontowano lampy oświetlenia ulicznego w Wojnowicach i Świerczynie. Na
terenie całej Gminy zawieszono świetlne dekoracje świąteczne.
11) zakończona została przebudowa ulic będących drogami powiatowymi w
Osiecznej. Inwestycja w części była finansowana z budżetu Gminy.

Na bieżąco spotykałem się z kadrą kierowniczą Urzędu. 

Przygotowałem projekty uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały Nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 listopada
2015 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieru-
chomości, 
2) zmiany uchwały Nr X/93/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 listopada
2015 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego,
3) zmiany uchwały Nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 listopada
2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego,
4) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata
2016 - 2023,
5) uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok,
6) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2016.
7) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
8) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2016,
9) uchylenia uchwały Nr X/76/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 wrześ-
nia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia
poręczenia wekslowego, 
10) zmiany uchwały Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2015 - 2018 pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie
zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna - Grodzisko - Łoniewo",
11) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Leszno a
Miastem i Gminą Osieczna w sprawie objęcia mieszkańców Miasta i Gminy
Osieczna opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Lesznie przy ul. Niepodległości 27c oraz przy ul. Starozamkowej 14a, 
12) zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
13) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata
2015 - 2020,
14) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku.

OSIECZNA, 29 GRUDNIA 2015 R. BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
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