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DOCHODY. Po stronie docho-
dów największe pozycje, jak co
roku, stanowią: subwencja oświa-
towa, dotacje na pomoc społeczną
oraz podatki.

Jeśli chodzi o oświatę, to w tym
roku subwencja wyniesie nieco
ponad 5 mln 553 tysiące złotych.
Te pieniądze przeznaczone będą
na utrzymanie szkół podstawo-
wych i gimnazjów oraz schroniska.

Natomiast dotacja na pomoc
społeczną i realizację zadań zle-
conych gminie sięgnie kwoty 2 mln
522 tysięcy złotych.

Sporą część dochodów stano-
wią wpływy z podatków, zarówno
od osób fizycznych, jak i praw-

We wtorek, 30 grudnia, odbyła się ostatnia w ubiegłym roku sesja Rady Miejskiej w Osiecz-nej. Poświęcona była budżetowi na rok 2009. Zgodnie z uchwałą samorządu dochody gminyw roku 2009 wynosić będą 20 mln 73 tysiące 232 złote. Natomiast wydatki będą wyższe o 799tysięcy złotych i wyniosą 20 mln 872 tysiące, 232 złote. Deficyt sfinalizowany będzie przy-chodami z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej.

BudŜet 2009
nych. Są to podatki od nierucho-
mości, podatek rolny, leśny, poda-
tek od czynności cywilnoprawnych,
itp. Łącznie z tytułu podatków do
budżetu gminy wpłynie prawie 6
mln 605 tysięcy złotych. Pozostałe
dochody gminy to między innymi
wpływy z leśnictwa, transportu,
gospodarki mieszkaniowej i komu-
nalnej, działalności placówek kul-
tury, turystyki i sportu.WYDATKI. W tym dziale naj-
większą pozycję stanowią wydatki
oświatowe. Na ten cel gmina prze-
znaczy ponad jedną trzecią bu-
dżetu. W tym roku będzie to ponad
7 mln 737 tysięcy złotych. W tej
kwocie znajduje się subwencja, ale

także własne środki gminy. Bo-
wiem poza utrzymaniem szkół i
schroniska samorząd wydawać też
będzie pieniądze na dowozy dzieci
do szkół, prowadzenie przedszkoli,
dokształcanie nauczycieli oraz po-
zostałą działalność w placówkach
oświatowych i wychowawczych.

Pomoc społeczna jaką samo-
rząd kieruje do mieszkańców
gminy kosztować będzie w 2009
roku 2 mln 896 tysięcy 590 złotych.
W tej kwocie znajdują się przede
wszystkim świadczenia rodzinne,
zaliczki alimentacyjne, składki na
ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe podopiecznych, dodatki
mieszkaniowe, a także wsparcie

Wykaz zaplanowanych inwestycji
Dobramyśl: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.
Drzeczkowo: Remont pomieszczenia sanitarnego w sali wiej-
skiej.
Frankowo: Zamontowanie lamp w czterech punktach wsi. Ze-
branie pobocza od posesji p. Okrenta do posesji p. Pawłow-
skiego. Utrzymanie skweru wiejskiego. Wykoszenie rowów od
posesji p. Kołodzieja do posesji p. Okrenta.
Grodzisko: Budowa chodnika na drodze powiatowej w kie-
runku Świerczyny. Utwardzenie placu zabaw przy świetlicy.
Wykonanie tablic informacyjnych dotyczących numerów po-
sesji wsi Grodzisko.
Jeziorki: Wycinka suchych drzew i oczyszczenie rowów. Wy-
konanie miniboiska do piłki nożnej. Zadaszenie wejścia do
świetlicy.
Kąkolewo: Uporządkowanie terenu wokół świetlicy, konser-
wacja dachu. Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Ogro-
dowej. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej.
Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Kwiatowej. Dokończenie bu-
dowy chodnika na ulicy Rydzyńskiej. Zakup kompleksu socjal-
nego na wyposażenie boiska przy ul. Sosnowej. Budowa
zespołu boisk sportowych przy szkole.
Kąty: Wymiana drzwi frontowych w świetlicy wiejskiej. Bu-
dowa 200 metrów chodnika w Maciejewie.
Kleszczewo: Wycinka krzaków na zakręcie drogi gminnej w
kierunku Bojanic. Zakup stołu do tenisa. Remont drogi przy po-
sesjach p. Ratajczaka, Kaźmierczaka, Michalaka.
Łoniewo: Instalacja dwóch lamp oświetleniowych. Naprawa
dojścia do świetlicy i obsadzenie terenu tujami.
Miąskowo: Wyrównanie i utwardzenie tłuczniem odcinków
drogi Miąskowo — Górka oraz Miąskowo — Teklimyśl. Od-
krzaczenie poboczy dróg od posesji p. Biernaczyka do rynku i
od rynku do posesji p. Skrzypczaka. Utwardzenie terenu wokół

płyty tanecznej.
Osieczna: Budowa około 150 m chodnika przy ul. Jeziorkow-
skiej na łuku drogi do Jeziorek. Budowa chodnika na ul. Go-
styńskiej (od Letniska w stronę Świerczyny). Cząstkowy remont
chodnika na ul. Gostyńskiej (w kierunku Letniska). Poprawienie
estetyki chodników na ul. Osiedle. Zagospodarowanie placu
przy wjeździe do Osiecznej. Budowa pomostu na Letnisku. Re-
mont nawierzchni Rynku. Budowa zespołu boisk sportowych
przy szkole.
PopowoWonieskie:Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy
wiejskiej. Remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy. Re-
mont drogi na odcinku do posesji pana Umińskiego.
Świerczyna: Budowa przedszkola. Oświetlenie drogi od szkoły
w kierunku cmentarza.
Trzebania: Dokończenie budowy chodnika. Przycięcie kona-
rów drzew.
Witosław: Budowa mini-boiska. Wyrównanie drogi do Ada-
mowa. Podłączenie wsi Witosław do wodociągu wiejskiego.
Wycinka krzaków przy drodze i w rowach.
Wojnowice: Remont świetlicy wiejskiej. Równanie drogi o na-
wierzchni gruntowej.
Wolkowo: Budowa mini-boiska.
Ziemnice: Położenie na 80 metrach chodnika Ziemnice —
Górka oraz zasypanie 35 metrów rowu. Instalacja nowego
ogrzewania w świetlicy.
Warto powiedzieć, że kilka zadań drogowych realizowa-nych będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych. A także to, żesamorząd wyznaczył jeszcze dziesięć zadań, które będąmogły być zrealizowane, jeśli wystarczy pieniędzy. Doty-czy to inwestycji w Dobramyśli, Frankowie, Kątach, Ło-niewie, Popowie Wonieskim, Świerczynie, Trzebani,Wojnowicach, Wolkowie i Ziemnicach.

działalności ośrodków pomocy
społecznej.

Około 25 procent budżetowych
pieniędzy gmina przeznaczy na in-
westycje. Dotyczyć one będą robót
kanalizacyjnych, remontów dróg i
ulic, budowy najróżniejszych
obiektów, a także inwestycyjnych
zakupów. Poniżej przedstawiamy
wykaz wszystkich inwestycyjnych
zadań na rok 2009. Przebiegać
one będą w 18 miejscowościach, a
więc we wszystkich wsiach gminy i
w Osiecznej.

Koszty administracji wyniosą 2
mln 375 tysięcy złotych. Na gos-
podarkę komunalną i ochronę śro-
dowiska przeznaczone będzie 1
mln 555 tysięcy złotych. Na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego
- 660 tysięcy złotych, na kulturę fi-
zyczną i sport 135 tysięcy złotych,
na edukacyjną opiekę wychowaw-
czą w tym schronisko młodzie-
żowe i świetlice - 313 tysięcy
złotych, na ochronę zdrowia - 105
tysięcy złotych, na turystykę pra-
wie 367 tysięcy złotych, na bezpie-
czeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową - 138 tysięcy zło-
tych. Pozostałe pozycje budżeto-
wych wydatków są już dużo
mniejsze.


