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Plany inwestycyjne 2016

Jest to już kolejny budżet na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat,
w którym udział wydatkowanych
na inwestycje środków oscyluje
wokół wartości 30 proc. całości bu-
dżetu. Działania nakreślone w la-
tach minionych spowodowały to,
że obecnie możemy cieszyć się
wymiernymi efektami w postaci:
dobrze utrzymanych i wyposażo-
nych placówek szkolnych i przed-
szkolnych, pobudowanych i
wyremontowanych świetlic, ciągłej
poprawy stanu nawierzchni dróg
gminnych, budowy i rozbudowy
sieci wodociągowej oraz sieci ka-
nalizacji sanitarnej, budowy i roz-
budowy obiektów sportowych, a
także placów zabaw, rozbudowy i
modernizacji oświetlenia ulicz-
nego, dosprzętowienia jednostek
OSP, ze szczególnym uwzględnie-
niem jednostki OSP Osieczna,
działającej w ramach krajowego
systemu ratownictwa, która pełni
szczególną misję dla naszego bez-
pieczeństwa. Są to tylko niektóre
działania podejmowane w ramach
wydatków inwestycyjnych. Mamy
świadomość, że katalog potrzeb
jest w tym zakresie ciągle otwarty i
stąd rok 2016 pomimo wpisania do
budżetu nowych zadań inwestycyj-
nych, będzie kontynuacją nakre-
ślonych uprzednio kierunków
działania.

Z racji położenia gminy i posia-
danych walorów turystyczno - kra-
joznawczych duże nakłady
finansowe przeznaczone zostaną
na dalszą poprawę gospodarki
ściekowej. W tym zakresie już w
roku 2015 rozpoczęta została bu-
dowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Grodzisko, Łoniewo
i Świerczyna, która to inwestycja
wydatkami obciąży ponadto bu-
dżety roku 2017 i 2018. Inwestycja
ta zwiększy ilość ścieków dopły-
wających do oczyszczalni w
Osiecznej. W związku z tym, kolej-
nym zadaniem planowanym w
przyszłości będzie rozbudowa z
przebudową istniejącej oczysz-
czalni ścieków w Osiecznej.
Obecny rok zakłada przygotowa-
nie inwestycji pod względem doku-
mentacyjnym.

Rozwój zabudowy mieszkanio-
wej, a także potrzeba zaopatrzenia
w wodę istniejących, od lat zabu-
dowanych posesji, generuje ko-

nieczność rozbudowy sieci wodo-
ciągowej. Zadania w tym zakresie
zakładamy realizować na terenie
miejscowości: Dobramyśl, Kąko-
lewo, Świerczyna i Ziemnice.

W minionych latach bardzo
dużo środków przeznaczonych
zostało na poprawę stanu na-
wierzchni dróg gminnych. Obecnie
najtrudniejsze zadania w tym za-
kresie mamy już wykonane, tym
niemniej są jeszcze odcinki dróg o
nawierzchni gruntowej, które suk-
cesywnie będziemy przebudowy-
wali. Na rok obecny takie działania
planujemy wykonać w: Grodzisku,
Kąkolewie, Osiecznej - w ramach
rewitalizacji centrum Osiecznej,
Miąskowie i Wolkowie. Znaczącym
zadaniem w koszyku zamierzeń
drogowych będzie zaplanowana
budowa ścieżki pieszo - rowerowej
z Osiecznej do Jeziorek wraz z jej
oświetleniem. Ponadto planujemy
wykonanie prac drogowych w
mniejszym zakresie, polegających
głównie na bieżącym ich utrzyma-
niu oraz poprawie stopnia bezpie-
czeństwa dla ich użytkowników, w
miejscowościach: Grodzisko, Kąty,
Łoniewo, Osieczna, Miąskowo,
Świerczyna, Witosław, Wojnowice,
Wolkowo, Ziemnice. W ramach in-
frastruktury towarzyszącej drogom
pracami objęte zostaną przystanki
autobusowe we Frankowie i Popo-
wie Wonieskim.

Duże oczekiwania mieszkań-
ców gminy odnotowujemy w kwes-
tii rozbudowy oświetlenia
ulicznego. W roku bieżącym
zwiększymy posiadany majątek o
kolejne punkty świetlne. Dotyczyć
to będzie oprócz wspomnianego
wyżej oświetlenia ścieżki w Jezior-
kach; rozbudowanych instalacji w
miejscowościach: Kąkolewo,
Osieczna, Popowo Wonieskie, Wi-
tosław, Ziemnice. Czynimy stara-
nia, aby zmodernizować też,
obecnie zawodny system włącza-
nia i wyłączania oświetlenia. Za-
mierzone działania pozwolą
sterować tym procesem z poziomu
naszego urzędu, w sposób taki,
aby we wszystkich miejscowo-
ściach lampy zapalały się i gasiły
w tym samym czasie.

Zadaniem inwestycyjnym wy-
kraczającym poza środki budżetu
roku bieżącego jest zaplanowana
budowa budynku Centrum Kultury

We wtorek 29 grudnia 2015 roku, Radni Rady Miejskiej w Osiecznej przyjęli do realizacji bu-
dżet na 2016 rok, przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy, pozytywnie zaopiniowany
uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lesznie. Przyjęty i przekazany do realizacji do-
kument po raz kolejny przedstawia bardzo ambitne plany, począwszy od wartości planowa-
nych dochodów w wysokości 29 222 496 zł, a skończywszy na planowanych wydatkach,
których wartość wyszacowano na kwotę 33 678 493 zł. Na szczególną uwagę zasługuje wiel-
kość planowanych wydatków przeznaczonych na inwestycje, które pochłoną 10 336 768 zł,
tj. 30,69 proc. całości budżetu w tym zakresie, co oznacza, że prawie co trzecia wydatkowana
złotówka nie będzie przeznaczona na konsumpcję, a zwiększy dotychczasowy majątek gminy. 

i Biblioteki w Osiecznej, którą to in-
westycję zamierzamy rozpocząć w
roku bieżącym. Aktualnie funkcjo-
nujący obiekt M-GOK w Osiecznej
po prawie 50-letnim jego użytko-
waniu nie spełnia obecnie wyma-
ganych standardów, stąd uznano,
że budowa nowego obiektu służą-
cego mieszkańcom całej gminy
jest ze wszech miar uzasadniona.
W tegorocznym budżecie nie za-
pomniano też o funkcjonujących
świetlicach w pozostałych miejsco-
wościach. Zatem doposażeniem w
sprzęt, a także wykonaniem innych
prac remontowych objęte zostaną
świetlice w: Drzeczkowie, Franko-
wie, Kątach, Kleszczewie, Łonie-
wie, Popowie Wonieskim,
Świerczynie, Trzebani, Witosławiu,
Wojnowicach i Ziemnicach.

W trosce o najmłodszych na-

szych mieszkańców we wszystkich
miejscowościach gminy zaplano-
wano doposażenie w sprzęt istnie-
jących placów zabaw. Także w
ramach tych zamierzeń dokonane
zostaną bieżące naprawy, a plac
zabaw w Dobramyśli przeniesiony
będzie na teren działki przy świet-
licy. W miarę potrzeb i możliwości,
poprawie ulegnie zaopatrzenie w
sprzęt wykorzystywany dla utrzy-
mania stanu boisk sportowych.

Działaniem niestandardowym
będzie próba przejęcia od Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa w Poznaniu, zbiornika
przeciwpożarowego znajdującego
się w Drzeczkowie. Jeśli proces
pozyskania przebiegnie pomyślnie
teren dla dalszego jego utrzymania
przekazany zostanie mieszkań-
com Drzeczkowa. 

Szanowni Państwo w przedsta-
wionym opracowaniu staraliśmy
się przekazać jak najwięcej infor-
macji, mając na uwadze, aby tekst
nie był zbyt obszerny. W formie
opisowej przedstawione zostały
najważniejsze nasze wspólne za-
mierzenia. Podkreślamy "wspólne
zamierzenia", bowiem w wielu
przypadkach pomysłodawcami
przyjętych zadań, poprzez swoich
przedstawicieli jesteście Wy Dro-
dzy Czytelnicy, za które to pomy-
sły w tym miejscu składamy
podziękowanie.

Tradycyjnie spotkanie noworoczne zorganizowali sołtysi gminy

Osieczna. Zaprosili na nie władze gminy z burmistrzem Stani-

sławem Glapiakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Roma-

nem Lewickim na czele. Była to dobra okazja, by złożyć sobie

życzenia i porozmawiać o planowanych zadaniach gminy na

2016 rok. Rolę gospodarza uroczystości pełnił sołtys Łoniewa

Remigiusz Przybylski.


