
Budżet
zatwierdzony

Wostatnich dniach grudnia odbyła się
XIV w tej kadencji sesja Rady Miejskiej.
Poświęcona była podjęciu uchwały bu-
dżetowej. Radni ustalili wysokość do-
chodów i wydatków gminy na rok 2008.

Dochody wyniosą w bieżącym roku
17. 877. 124 złote. Wydatki gminy zapla-
nowano na kwotę 20. 301. 624 złote. De-
ficyt budżetu w wysokości 2. 424. 500
złotych sfinansowany będzie z pożyczki
zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska.

Największe pozycje w dochodach
gminy jak zawsze stanowią subwencje,
dotacje i wpływy z podatków. Ogółem
subwencja na oświatę wyniesie w tym
roku 7. 120. 377 złotych. Podatki od osób
fizycznych ściągną kwoty 1737. 200 zło-
tych. Natomiast na pomoc społeczną z
budżetu państwa dotrze do gminy 2. 961.
900 złotych. Gmina ma też swój udział w
podatkach stanowiących dochód pań-
stwa. Z tego tytułu otrzyma w tym roku 2.
828. 466 złotych.

Znaczące pozycje w dochodach to
jeszcze gospodarka mieszkaniowa oraz
gruntami i nieruchomościami, turystyka,
a także gospodarka komunalna oraz kul-
tura. Gmina otrzyma też pieniądze na rea-
lizację zadań zlecanych przez
administrację rządową oraz wynikają-
cych z przyjmowanych przez Sejm ustaw.
ta ostatnia kwota wynosić będzie prawie
84000 złotych.

Niemal jedna trzecia całego budżetu
gminy przeznaczona będzie na wydatki
oświatowe.W dziale oświata i wychowa-
nie znajdują się wszystkie opłaty zwią-
zane z utrzymaniem szkół i przedszkoli,
wynagrodzenia pracowników, koszty do-
wożenia uczniów do szkół, dokształcania
nauczycieli, a także wyposażenie placó-
wek i poszerzanie dydaktycznej i wycho-
wawczej oferty szkół i przedszkoli. Na
oświatę w tym roku gmina przeznaczy 7.
149. 301 złotych.

Pomoc społeczna skierowana do

mieszkańców gminy kosztować będzie w
2008 roku aż 3. 347. 270 złotych. W tym
są przede wszystkim najróżniejsze świad-
czenia dla potrzebujących a także dodatki
mieszkaniowe, zaliczki alimentacyjne,
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe pod-
opiecznych. Z tych pieniędzy wspierane
też będą domy i ośrodki pomocy spo-
łecznej. Łącznie na oświatę i pomoc spo-
łeczną gmina przeznaczy połowę
swojego budżetu.

Radni postanowili, że prawie 19 pro-
cent z całej kwoty wydatków pochłoną
inwestycje. Najważniejsze z nich to kon-
tynuacja budowy oczyszczalni ścieków w
Kąkolewie i budowa przedszkola w
Świerczynie. O wszystkich inwestycyj-
nych zamierzeniach piszemy na stronie 1.

Dużą pozycją w wydatkach jest rol-
nictwo i łowiectwo, a w tym melioracje
wodne. W tym dziale w budżecie zapi-
sano 3. 714. 200 zł. Koszty administra-
cyjne publiczne wyniosą 2. 190. 635
złotych. Na gospodarkę komunalną i
ochronę środowiska przeznaczone będzie
1. 084. 499 złotych, na kulturę 761. 900
złotych, na opiekę wychowawczą, w tym
świetlice szkolne, schroniska młodzie-
żowe 258. 109 złotych, na ochronę zdro-
wia — 106. 500 złotych, na kulturę
fizyczną i sport — 80. 600 złotych, na ob-
sługę długu — 60. 200 złotych, na bez-
pieczeństwo i ochronę przeciwpożarową
— 130. 660 złotych, na gospodarkę
mieszkaniową — 212. 000 złotych, na
transport i łączność 783, 158 złotych i na
turystykę — 167. 600 złotych. Pozostałe
kwoty rozpisane na drobniejsze zadania i
zakup niektórych usług są już zdecydo-
wanie mniejsze.

Wykonanie budżetu Rada poszerzyła
Burmistrzowi Miasta i Gminy, Dodajmy,
że zrealizowanie wszystkich zamierzeń
na bieżący rok będzie możliwe przy peł-
nym wykonaniu planu dochodów.

Na początku grudnia mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w akcji zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mimo niesprzyjającej aury zbiórka cieszyła się
dużym powodzeniem. W sumie pracownicy Miejskiego Zakładu Oczyszczania zebrali
3, 746 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym: 9 starych lodówek,
5 zamrażarek, 21 monitorów, 100 telewizorów, 12 drukarek, 7 jednostek komputero-
wych, 1 ogrzewacz wody, 12 odkurzaczy, 8 pralek, 38 odbiorników radiowych, 1 su-
szarkę do rąk i 2 video oraz wiele drobnego sprzętu RTV i AGD. Kolejna zbiórka
zaplanowana jest na wiosnę. O dokładnym terminie poinformujemy.

W sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy burmistrz podziękował sołtysom za całoroczną
współpracę. Przedstawiciele wszystkich miejscowości gminy otrzymali dyplomy oraz
gratyfikację pieniężną. Burmistrz na spotkaniu z sołtysami przedstawił też plany inwe-
stycyjne na 2008 rok.

Ferie rozpoczęte
W Miejsko-Gminnym Ośrodku

Kultury w Osiecznej w pierwszym ty-
godniu w poniedziałek, pod warunkiem,
że pogoda na to pozwoli, zaplanowano
zabawy na śniegu – konkurs na najład-
niejszą figurkę ze śniegu. We wtorek
przewidziano popołudnie filmowe oraz
naukę haftowania i szydełkowania. W
środę odbędzie się konkurs piosenki z na-
grodami, w czwartek już na godzinę 13
przewidziana jest wycieczka na platformę
widokową „Jagoda” oraz pieczenie kieł-
basek.W piątek zajęcia plastyczne – two-
rzenie kartek walentynkowych. W
drugim tygodniu ferii na dzieci i mło-
dzież czeka również moc atrakcji. W po-
niedziałek zapraszamy na godz. 15
miłośników sportu na rozgrywki w tenisa
i badmintona a na 17 na koncert zespołu
„KOLLEKTIV” i warsztaty dla gitarzys-
tów.We wtorek o 15 projekcja filmu i gry
komputerowe, w środę malowanie far-
bami plakatowymi, w czwartek zabawy

Dzieci i młodzież rozpoczynają właśnie zimowe ferie. W naszym regionie
trwają one od poniedziałku 28 stycznia do piątku 8 lutego. Do szkół
uczniowie wrócą 11 lutego. Na czas wolny od nauki placówki oświatowe
i kulturalne przygotowują mnóstwo atrakcyjnych zajęć.

na śniegu połączone z ogniskiem i pie-
czeniem kiełbasek. Ostatniego dnia wa-
kacyjnej przerwy gry i zabawy na
pożegnanie ferii.

W Zespole Szkół w Kąkolewie zor-
ganizowane zostaną zajęcia w sali gim-
nastycznej, udostępnione też będą
pracownie komputerowe. Nauczyciele
dla dzieci młodszych przygotują gry i za-
bawy sportowe, zajęcia muzyczne i pla-
styczne. Uczniowie starsi rozgrywać będą
turnieje m.in. tenisa stołowego i gier ze-
społowych. Dzięki współpracy dyrekcji
szkoły, Stowarzyszenia POMOC i świet-
licy środowiskowej w drugim tygodniu
ferii zorganizowane zostaną wyjazdy do
Teatru Muzycznego w Poznaniu i kin w
Poznaniu i Gostyniu. Z tych atrakcji sko-
rzystają dzieci ze wszystkich grup wie-
kowych. Szczegółowy harmonogram
zajęć zostanie podany do wiadomości w
ostatnich dniach pierwszego semestru
roku szkolnego.
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Nasi dzielnicowi
Nasza gmina podzielona jest na trzy

rejony. Mamy więc trzech dzielnicowych.
Jeden policjant prewencji nie ma swojego
terenu, ale zastępuje kolegów na urlopie,
odbiera zgłoszenia lub bierze udział w in-
terwencjach.

Tym policjantem jest prezentowany
na zdjęciu sierżant sztabowy Daniel Ka-
miniarz.

- Właściwie wykonuję tę samą
pracę, co inni, z tym, że nie mam przy-
dzielonego terenu – tłumaczy.

Tym samym policjant prewencji jest
rozpoznawalny w każdymmiejscu naszej
gminy, szczególnie, że jest z nami już od
ośmiu lat.

W tym miesiącu przedstawiamy kolejnego policjanta, z Rewiru Dzielni-
cowych w Osiecznej.


