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Urodzili się:08. 12. - Karolina Mikołajczak, Kąkolewo11. 12. - Joanna Banasik, Ziemnice11. 12. - Julia Banasik, Ziemnice20. 12. - Zofia Dąbrowicz, Osieczna21. 12. - Jakub Nadolny, Świerczyna25. 12. - Kinga Borowska, Grodzisko27. 12. - Amadeusz Julian Skoracki, Ziemnice28. 12. - Sebastian Frąckowiak, Popowo Wonieskie03. 01. - Aleksandra Jędrzychowska, Kąkolewo04. 01. - Dawid Karolewicz, Osieczna04. 01. - Gabriela Misiurek, Wojnowice07. 01. - Marcin Ratajczak, Kąty07. 01. - Michał Zbierski, Wolkowo10. 01. - Maria Magdalena Stachowiak, Grodzisko
Zmarli:20. 12. - Joanna Koschel (1929), Osieczna20. 12. - Weronika Łakoma (1922), Kąkolewo21. 12. - Jan Franciszek Górczak (1948), Kąkolewo21. 12. - Zdzisław Łuniewicz (1943), Osieczna01. 01. - Barbara Weronika Owsianna (1970), Kąkolewo01. 01. - Marianna Śląska (1928), Kąty04. 01. - Maria Nabzdyjak (1927), Osieczna11. 01. - Jerzy Szulc (1949), Świerczyna12. 01. - Zdzisław Kazimierz Jąder (1943), Kąkolewo15. 01. - Wacław Biegański (1928), Popowo Wonieskie

* Pracę ekipy remontowo-bu-
dowlanej Urzędu na początku tego
roku wyznaczyła pogoda. Obfite
opady śniegu sprawiły, że pracow-
nicy musieli zarzucić wszystkie za-
planowane zadania i zająć się
udrożnianiem komunikacji oraz lik-
widowaniem szkód i niebezpie-
czeństw, jakie niosą za sobą zwały
śniegu zalegającego na drogach,
chodnikach i dachach. W tych
działaniach gmina wykorzystała

nie tylko własny sprzęt, ale rów-
nież wspomogła się pracownikami
oraz sprzętem trzech firm ze-
wnętrznych.
* Obecnie trwają prace remon-

towe w świetlicy wiejskiej w Ziem-
nicach. W ściany została
wbudowana izolacja przeciwwilgo-
ciowa. Malarze malują zaplecze
kuchenne oraz pomieszczenie
świelicy.

INWESTYCJE

Samorządowcy uchwalili, że
dochody gminy na rok bieżący wy-
niosą 20.762.069 złotych. Nato-
miast wydatki będą nieco wyższe i
zamkną się kwotą 21.476.069 zło-
tych. Deficyt w kwocie 714.000 zło-
tych zostanie sfinansowany z
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

DOCHODY. W tej części bu-
dżetu największe pozycje, jak co
roku, stanowią podatki oraz sub-
wencja oświatowa i dotacja na
pomoc społeczną.
Na oświatę gmina otrzyma

5.768.960 złotych. Z tych pienię-
dzy utrzymywać będzie szkoły
podstawowe i gimnazja oraz
schronisko.
Dotacja na pomoc społeczną

wyniesie 2.632.799 złotych. Te pie-
niądze przeznaczonone będą na
realizację zadań społecznych, zle-
conych gminie. A więc na wypłatę
świadczeń rodzinnych, na stypen-
dia, pomoc rzeczową dla potrze-
bujących itd.
Sporą część dochodów stano-

wić będą podatki zarówno od osób
fizycznych, jak i prawnych. Wpływy
z podatków od nieruchomości, po-
datku rolnego, leśnego, podatku
od środków transportowych, a
także z tytułu udziału w podatkach
stanowiących dochód państwa wy-
niosą w tym roku 6.400.552 złote.
A zatem te trzy największe po-

zycje w dochodach, czyli subwen-
cja oświatowa, dotacja i podatki
dadzą gminie prawie 15 milionów
złotych. Pozostałe dochody gmina

uzyska między innymi z gospo-
darki gruntami i nieruchomościami,
z leśnictwa, transportu, działalno-
ści placówek kultury, sportu, tury-
styki.

WYDATKI. Największą pozycję
w wydatkach gminy, jak zawsze
zajmuje oświata i wychowanie. Na
ten cel przeznacza się całą sub-
wencję oświatową, która dociera z
budżetu centralnego oraz środki
własne. Łącznie w tym roku będzie
to 9.044.017 złotych. Poza utrzy-
maniem szkół i schroniska gmina
finansować też będzie przed-
szkola, dowóz dzieci do szkół, do-
kształcanie nauczycieli i inne
działania oświatowe i wychowaw-
cze.
Około jednej czwartej budżetu

samorząd gminy przeznaczy na in-
westycje. Dokładny wykaz wszyst-
kich robót przewidzianych na rok
bieżący podamy w lutowym wyda-
niu gazety. Dziś informujemy jedy-
nie, że w każdej wsi
przeprowadzone będą prace inwe-
stycyjne, a więc m. in. remonty
dróg, ulic, placówek wiejskich,
boisk sportowych, naprawy oświet-
lenia, wycinki drzew itd. W comie-
sięcznym wydaniu "Przeglądu
Osieckiego" będziemy pokazywać
postęp prac inwestycyjnych w po-
szczególnych miejscowościach
oraz zamieszczać zdjęcia odda-
nych po remontach obiektów i
dróg.
Sporo pieniędzy samorząd

przeznacza na pomoc społeczną.
W tym roku pochłonie ona 3.034.
779 złotych, a zatem więcej niż

przyznane dotacje. A to znaczy, że
część tej kwoty pochodzić będzie
z dochodów własnych gminy. Z
tych pieniędzy opłacać się będzie
świadczenia rodzinne, zaliczki ali-
mentacyjne, składki na ubezpie-
czenia podopiecznych, dodatki
mieszkaniowe, a także wspierać
działalność ośrodków pomocy
społecznej.
Na wydatki związane z admi-

nistracją gmina wyda 2.457.853
złote. Transport i łączność koszto-
wać będzie 695.844 złote. Na tury-
stykę przeznaczono 638.402 złote,

a na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego - 757.440 zł. Gospo-
darka komunalna i ochrona środo-
wiska pochłonie 1.044.389 złotych.
Kultura fizyczna i sport to 157. 000
złotych, gospodarka mieszkaniowa
- 346.447 złotych, bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa - 134.600 złotych, ochrona
zdrowia - 108.000 złotych, eduka-
cyjna opieka wychowawcza -
327.130 złotych. Pozostałe pozy-
cje wydatków budżetowych są już
dużo mniejsze.

BUDśET 2010
W grudniu odbyła się XXX w tej kadencji sesja Rady Miejskiej
w Osiecznej. Poświęcona była przyjęciu budżetu na rok 2010.

Rok 2009 był pracowity dla
radnych gminy Osieczna. Na
sesjach spotykali się 8 razy.
Obrady odbywały się na sali
sesyjnej Urzędu, a tylko raz
w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym "Morena" w
Osiecznej.
Członkowie samorządu podjęli

w minionym roku 82 uchwały. Do-
tyczyły one spraw budżetowych,
zmian w zagospodarowaniu prze-
strzennym, pracy placówek pod-
ległych Urzędowi, a także wielu
kwestii społecznych. Relacje z
sesji publikowaliśmy na łamach
"Przeglądu Osieckiego".

Intensywnie pracowały również
komisje Rady. Komisja Oświaty
Kultury i Zdrowia obradowała na
10 posiedzeniach, z czego dwa
były wyjazdowe. Tylko jedno po-
siedzenie mniej zorganizowała Ko-
misja Rewizyjna, która również
dwukrotnie spotykała się na wyjeź-
dzie. Komisja Rolnictwa i Ochrony
Środowiska zanotowała 8 posie-
dzeń, w tym jedno wyjazdowe. Na-
tomiast Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Finansów i Bu-
dżetu obradowała 9 razy, w tym 4
razy na wyjeździe. Część posie-
dzeń komisje Rady organizowały
wspólnie.

Rada w minionym roku


