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W okresie międzysesyjnym, tj.
od 26 października do 27 grudnia
wydałem dwadzieścia osiem za-
rządzeń w sprawie:

1)  zmian w uchwale budżetowej
na rok 2012 (x4),

2)  zmiany planu finansowego
Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej
na 2012 rok (x4),

3)  zmiany planu finansowego
zadań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych gmi-
nie ustawami na rok 2012 (x2), 

4)  zmian w wieloletniej progno-
zie finansowej Miasta i Gminy na
lata 2012-2023,

5)  ustalenia projektu wieloletniej
prognozy finansowej Miasta i Gminy
na lata 2013-2023,

6)  projektu planu finansowego
Urzędu Miasta i Gminy na rok 2013,

7)  przyjęcia projektu uchwały
budżetowej na rok 2013,

8)  nabycia przez Gminę
Osieczna nieruchomości położonej
w Kąkolewie,

9)  przeprowadzenia II przetargu
nieograniczonego na sprzedaż lo-
kalu użytkowego w Osiecznej,

10)  przeznaczenia do wydzie-
rżawienia nieruchomości rolnej w
obrębie miejscowości Świerczyna,

11)  przeznaczenia do wydzie-
rżawienia nieruchomości na terenie
letniska w Osiecznej,

12)  przeznaczenia do wydzie-
rżawienia parkingu i pola namioto-
wego w Osiecznej,

13)  przeznaczenia do wydzie-
rżawienia lokalu użytkowego w
Osiecznej, 

14)  przeznaczenia do wydzie-
rżawienia budynku przy zabytko-
wych wiatrakach w Osiecznej,

15)  przeznaczenia do sprzedaży
lokalu mieszkalnego na rzecz na-
jemcy w Świerczynie, 

16)  przeznaczenia do sprzedaży
lokalu mieszkalnego w trybie prze-
targu nieograniczonego w Świerczy-
nie, 

17)  przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej w
Osiecznej (x3),

18)  zmiany zarządzenia Bur-
mistrza Miasta i Gminy Osieczna w
sprawie wprowadzenia „Regulaminu
gospodarowania środkami Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych w Urzędzie Miasta i Gminy w
Osiecznej”,

19)  powołania Komisji Egzami-
nacyjnej dla nauczyciela ubiegają-
cego się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego.

Uczestniczyłem w:
1)  spotkaniu wójtów, burmist-

rzów, prezydenta i starosty lesz-
czyńskiego. Gospodarzem spo-
tkania był burmistrz Gminy Rydzyna
i wójt Gminy Święciechowa.

2)  uroczystości Święta Niepo-
dległości w Kąkolewie i uroczystych

gminnych obchodach Święta Niepo-
dległości, których gospodarzem był
Zespół Szkół w Osiecznej,

3)  jubileuszu 50-lecia Koła
Pszczelarzy w Osiecznej,

4)  zjeździe seminaryjnym stu-
dentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w ramach projektu „W jesieni
życia poznajemy najbliższe gminy”
w M-GOK w Osiecznej,

5)  walnym zebraniu członków
Stowarzyszenia Wielkopolska Lo-
kalna Grupa Działania Kraina Lasów
i Jezior w Lesznie,

6)  zjeździe wójtów, burmistrzów,
prezydentów zorganizowanym
przez WOKiSS w Poznaniu,

7)  sesji Rady Powiatu Lesz-
czyńskiego,

8)  spotkaniu opłatkowym z eme-
rytami i pracownikami Urzędu
Miasta i Gminy, 

9)  uroczystych spotkaniach
opłatkowych zorganizowanych
przez przedszkola, szkoły, stowa-
rzyszenia i instytucje w mieście i
gminie.

Ponadto informuję, że:
1)  opracowałem projekt budżetu

Miasta i Gminy na 2013 rok,
2)  brałem udział w posiedze-

niach Komisji Rady Miejskiej,
3)  brałem udział w sesji Zgro-

madzenia i posiedzeniu Komisji Re-
wizyjnej Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
we Wschowie,

4)  brałem udział w spotkaniu
wójtów, burmistrzów i pierwszym po-
siedzeniu Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Komunalny Zwią-
zek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
w Zakładzie Zagospodarowania Od-
padów w Trzebani,

5)  brałem udział w podsumowa-
niu konkursu ekologicznego „Bądź
przyjacielem środowiska” w zbiórce
zużytych baterii i akumulatorów ma-
łogabarytowych,

6)  w dniach od 12 do 21 grudnia
zespół kontrolny Wojewody Wielko-
polskiego przeprowadził kontrolę
wykorzystania i rozliczenia dotacji
celowych z budżetu państwa oraz
terminowość przekazywania docho-
dów budżetowych za 2011 rok, 

7)  przyjęty do realizacji harmo-
nogram remontu i budowy dróg
gminnych zakłada coroczne wyko-
nanie dziesięciu zamierzeń w tym
zakresie. Czas, który upłynął od
ostatniej sesji pozwolił zakończyć
wszystkie zadania zaplanowane na
rok bieżący, a także awansem wy-
konać ul. Dojazdową w Kąkolewie,
która zgodnie z harmonogramem
miałaby zostać wykonana w roku
2013. 

OSIECZNA, 
27 GRUDNIA 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
STANISŁAW GLAPIAK

SPRAWOZDANIE 
z działalności międzysesyjnej 

Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna
• W Łoniewie zakończono remont świetlicy wiejskiej. Wyremontowano

sufit i odmalowano ściany.
• Rozpoczął się generalny remont świetlicy w Kątach, gdzie trwa wy-

miana sufitu po demontażu izolacji termicznej, a zaplanowana jest jesz-
cze: modernizacja kuchni wraz z przebudową instalacji
wodno-kanalizacyjnej, modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświet-
leniem. Dodatkowo we wnętrzu świetlicy zostanie zburzona ściana – tak,
by dwie mniejsze salki połączyć w jedną większą. Rozebrana zostanie
scena, drewniana podłoga będzie polakierowana i wyszlifowana, wyma-
lowane zostanie wnętrze świetlicy. W kuchni przeprowadzony będzie re-
mont kapitalny pieca, a na ścianach położone zostaną płytki.

• Trwa przebudowa budynku przy ul. Leszczyńskiej 19 w Osiecznej –
z przeznaczeniem na lokale socjalne. Inwestycja ma się zakończyć jesz-
cze w tym roku.

• Wykonano podłoże pod budowę wiaty przy remizie OSP Osieczna
oraz zlecono wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej – gdzie wyekspo-
nowana zostanie sikawka konna. 

• Przeprowadzono bieżący remont ul. Kopernika i Miejskiej Drogi w
Osiecznej – na odcinku 1 km.

• W Wolkowie na drodze polnej naprawiono przepust.
• Naprawiono wjazd do posesji w Jeziorkach.
• Zlecono remont instalacji c. o. w przedszkolu w Kątach.
• Gmina zakupiła 550 metrów rur kanalizacji deszczowej, które wbu-

dowane zostaną w ulicę Kwiatową i Wschodnią w Kąkolewie.
• Póki trwa zima wycinane są krzewy przy drogach gminnych oraz usu-

wane drzewa na letnisku przy boisku.
• Podpisana zastała umowa z wykonawcą na przygotowanie podłoża

pod budowę dróg gminnych.
• Otwarty został przetarg na dostawę wyrobów betonowych. Najko-

rzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub
Waściński z Jutrosina.

• Minął termin składania ofert na dostawę paliwa dla sprzętów gmin-
nych w 2013 r.

• Zakończył się również czas dostarczania ofert na przebudowę placu
zabaw w Kąkolewie.

• Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na budowę czterech świetlic :
w Miąskowie, Trzebani, Witosławiu i Wolkowie.

• Gmina ogłosi też przetarg na przebudowę dróg gminnych w Miąsko-
wie, Kąkolewie – ul. Kwiatowa oraz w Osiecznej – ul. 27 Stycznia.

• W opracowaniu znajduje się projekt na rozbudowę sieci wodociągo-
wej Łoniewo-Kąkolewo

• Opracowywany jest projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w Je-
ziorkach.

• Trwa opracowywanie projektu na wykonanie termomoderniazacji
szkół w Osiecznej i Świerczynie.

• Gmina zleciła opracowanie map sytuacyjnych do projektu pod nazwą:
„budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku i Łoniewie.

Inwestycje bieżące

Remont świetlicy w Kątach

Letnisko - wycinka drzew

Przygotowanie lokali

socjalnych w Osiecznej


