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BudŜet jak marzenie
Podczas ostatniej w 2011 roku sesji Rady Miejskiej w Osiecz-nej radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.Była to najważniejsza podjęta podczas obrad decyzja. 

Zgodnie z  nią  dochód  gminy
wyniesie  w  przyszłym  roku
28 088 758 zł a pieniądze pocho-
dzić będą głównie z subwencji, po-
datków i opłat lokalnych, z
rolnictwa i łowiectwa oraz pomocy
społecznej. Planowane wydatki
natomiast przewidziano na kwotę
32 717 902 zł. Z tego 12 299 667 zł
pochłoną wydatki inwestycyjne, co
stanowi 37,59% całego budżetu.

W przyszłym roku więc będzie
się w gminie Osieczna dużo działo.
Rozpoczną się budowy pięciu
świetlic wiejskich – w Dobramyśli,
Miąskowie, Trzebani, Witosławiu,
Wolkowie, nowego domu kultury w
Osiecznej, boiska „Orlik”, remonto-
wane będą drogi i chodniki, istnie-
jące świetlice, kontynuowana
będzie budowa kanalizacji sanitar-
nej.

- Wydatki majątkowe, dla nas,
jak i dla wszystkich samorządów,
są niezwykle istotne i ważne. Po-
kazują w sposób najbardziej wy-
raźny, na ile udaje nam się
wykonać zadania, inwestycje słu-

żące społeczeństwu naszej gminy
przez wiele kolejnych lat. W sto-
sunku do całości wydatków prze-
widzianych w budżecie na 2012
rok przekroczą 37,5%. Jest to naj-
wyższy wskaźnik wydatków mająt-
kowych, do wydatków w ogóle w
tej historii naszego samorządu, w
której mamy wspólny udział – od
2007 roku. – mówił na sesji bur-mistrz Stanisław Glapiak. -
Mamy najwyższy budżet w historii
naszej gminy. W 2007 roku, tuż po
tym jak zostałem burmistrzem i
przygotowałem pierwszy budżet
dla naszej gminy, wartość po stro-
nie dochodowej nieznacznie prze-
kroczyła 17 milionów złotych. W
przyszłym roku planujemy wydać
32 miliony złotych, to jest wzrost o
około osiemdziesiąt procent w
ciągu sześciu lat. Jest to również
wynik pozyskiwania środków ze-
wnętrznych, ale też racjonalnego i
oszczędnego zarządzania środ-
kami finansowymi, którymi nasza
gmina dysponuje. Jest to budżet
naszpikowany inwestycjami-37,59

procent wydatków to wydatki ma-
jątkowe, budżet, który będzie zdą-
żał do zrównoważonego rozwoju
wszystkich miejscowości naszej
gminy.

- Myślę, że to może być sufit
możliwości samorządowych w dzi-
siejszych czasach. Znamy sytua-
cje w samorządach, gdzie brakuje
pieniędzy nawet na realizację pod-
stawowych zadań. Mam wrażenie,
że mamy szczęście uczestniczyć
w uchwalaniu budżetów absolutnie
historycznych z tego powodu, że
poziom inwestycji jest wprost nie-
samowity. – wyraził swoją opinięprzewodniczący Rady Miejskiej

Roman Lewicki.
Poza uchwałą budżetową radni

przyjęli też programy profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, przeciwdziałania narko-
manii, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi. Wyrazili
też zgodę na zaciągnięcie po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, zobowiązań finansowych
ponad kwoty określone w budże-
cie, udzielenia pomocy finansowej
na rzecz powiatu leszczyńskiego
na remonty dróg i chodników po-
wiatowych. 

Uroczyste poŜegnanie
Ostatnia w 2011 roku sesjamiała podwójnie uroczysty cha-rakter. Była bowiem nie tylkoostatnią sesją w roku, ale takżespotkaniem, podczas któregouroczyście pożegnano odcho-dzącego na emeryturę TadeuszaUrbana – radcę prawnego. 

Kwiaty, życzenia i upominek
jaki na ręce Tadeusza Urbana zło-
żyli burmistrz Stanisław Glapiak
oraz przewodniczący Roman Le-
wicki były dla samego zaintereso-
wanego niemałym zaskoczeniem.

Nie potrafił ukryć łez wzruszenia.
Przyszło mu się bowiem rozstać z
gminą, dla której pracował przez
ponad 20 lat. Pan Tadeusz Urban
służył bowiem poradą z zakresu
prawa administracyjnego w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Osieczna od
początku 1984 roku do końca
1985 roku, a potem nieustannie od
1 stycznia 1989 roku czyli w sumie
przez 25 lat. Przepracował łącznie
 41 lat i z dniem 3 stycznia 2011
roku odszedł na zasłużony odpo-
czynek emerytalny. 

Konkurs śpiewaczy

W kąkolewskiej szkole odbyłsię VII Międzyszkolny KonkursŚpiewaczy. Uczniowie rywalizo-wali w czterech kategoriach,śpiewając kolędy, pastorałki ipiosenki o zimie. 
Ich występy oceniało jury w

składzie: Cecylia Glapiak, Julia Sa-
wicka i Magdalena Nowacka, które
zadecydowało o następującym
przydziale miejsc:

Klasy I-III SP: I miejsce – Mał-
gorzata Michałowicz, II – Adam Ja-
godziński, III – Michalina Baum.

Klasy IV-VI SP: I miejsce – Mo-
nika Rzepecka, II – Anna Michało-
wicz, III – Sandra Urbaniak.

Klasy I-III G: I miejsce – Anna
Mąka, II – Bartosz Dwornik, III –
Joanna Gruszeczka.

Zespół śpiewaczy: I miejsce –
duet w składzie Aleksandra Liske i
Bartosz Dwornik, II – Wesołe

Nutki, III – Voice.
Grand Prix, czyli nagrodę dla

mistrza, przyznano Magdalenie
Katarzyńskiej.

Wyróżnienia otrzymali: Jagoda
Wróblewska, Daniel Kędziora, Mi-
kołaj Woźniak, Julia Urbańska i ze-
spół Kolędnicy.

Nagrody dla konkursowiczów
ufundowali Burmistrz Miasta i
Gminy Osieczna  oraz Dyrektor
Zespołu Szkół w Kąkolewie. Do-
datkową nagrodę ufundowała w
imieniu Fundacji Edukacyjnej Pro
MUSICA jej prezes  –  Julia Sa-
wicka. Wyróżniła dwie gimnazja-
listki: Magdalenę Katarzyńską i
Annę Mąkę. Podczas VIII Między-
narodowych Leszczyńskich
Warsztatów Jazzowych dziew-
częta wezmą udział w profesjonal-
nych warsztatach wokalnych.


