
[ 3 ]PRZEGLĄD OSIECKI

PRZEGLĄD OSIECKI

Miesięcznik Samorządowy

Wydawca: M-GOK w Osiecznej, tel. 065 535-01-40 

Red. naczelny: Aldona Nyczak. Kontakt do Redakcji: 065 5350 016

Redakcja: UMiG Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna 

Internet: przegladosiecki@osieczna.pl   www.osieczna.pl/gazeta 

Skład: Halpress s.c. - www.halpress.eu 

DRUK: HAF LESZNO

Wszystkim Państwu, którzy za rok 2011 przekazali 1% podatku na le-
czenie i rehabilitację mojej córki Aleksandry Bajon serdecznie dziękuję.
Dzięki Dobroci Państwa Ola pojedzie na dwutygodniowy turnus rehabi-
litacyjny. Wystarczy też na opłacenie 4 miesięcy rehabilitacji domowej.
Ubiegłoroczna bardzo intensywna rehabilitacja córki dała dobre rezul-
taty. Jej stan się nie pogarsza, a nawet nastąpiła poprawa. Polecam
moją córkę życzliwości Państwa w roku rozliczeniowym 2012. Ten 1%,
który i tak już Państwo oddaliście w swoich podatkach, dla osób niepeł-
nosprawnych znaczy bardzo wiele, bo przywraca zdrowie, uśmiech, na-
dzieję i wiarę w dobroć ludzi. Życzę Państwu w Nowym Roku 2013, aby
ta dobroć wróciła do Was zwielokrotniona.

Wanda Bajon, Fundacja „Słoneczko”
KRS 000186434, 154/B Aleksandra Bajon

Wraz z nowym rokiem, a co za
tym idzie - budżetem, rusza ko-
lejna tura dotacji do budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków.
Mieszkańcy gminy Osieczna, któ-
rzy nie mają możliwości podłącze-
nia do sieci kanalizacji sanitarnej,
a którzy chcieliby rozwiązać pro-
blem opróżniania przydomowych
szamb oraz zagospodarowania
ścieków mogą skorzystać z szansy
jaką jest budowa przydomowej
oczyszczalni z dofinansowaniem z
gminy. Dofinansowanie to wynosi
do 50% udokumentowanych fak-
turą kosztów zakupu i montażu
oczyszczalni, przy czym kwota do-
tacji nie może przekroczyć

3.500,00 zł. W minionym roku z tej
szansy skorzystało 8 osób a kwota
udzielonego dofinansowania wy-
niosła 27.500,00 zł. 

W tym wydaniu gazety jedynie
przypominamy o możliwości uzys-
kania dofinansowania. Okres zi-
mowo-wiosenny jest bowiem
idealnym czasem na poczynienie
pierwszych kroków związanych z
planami budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków. W kolejnym
numerze opiszemy co należy zro-
bić, aby pozyskać dofinansowanie
oraz przedstawimy praktyczne
wskazówki i rady ułatwiające za-
planowanie oraz realizację inwe-
stycji.

Dotacje do
przydomowych
oczyszczalni

Zgodnie z uchwałą budżetową,
w roku 2013 dochody gminy wy-
niosą 29.355.910 zł i pochodzić
będą przede wszystkim z podatków
i opłat lokalnych, subwencji, po-
mocy społecznej i gospodarki
mieszkaniowej.

Wydatki osiągną wielkość
32.512.524 zł. Z czego najwięcej
pochłoną: oświata i wychowanie -
9.324.529 zł, rolnictwo i łowiectwo -
4.672.440 zł, administracja pub-
liczna - 3.212.097 zł, pomoc spo-
łeczna - 3.208.375 zł.

Na wydatki majątkowe w budże-
cie na 2013 rok zapisano ponad
10,4 mln zł, co stanowi 32,06% ca-
łego budżetu. Wśród tych zadań
znalazły się między innymi: budowa
kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie
etap V cz. 2 – 2.670.895 zł; remont
i budowa dróg gminnych (Grodzi-
sko, Kąkolewo, Łoniewo, Mią-
skowo, Osieczna, Świerczyna) - ok.
2.320.000 zł; współfinansowanie
prac na drogach powiatowych -
150.000 zł; przebudowa placu
zabaw wraz z rozbudową monito-
ringu w miejscowości Kąkolewo -
200.000 zł; budowa hali widowisko-
wej w Osiecznej - 200.000 zł; dofi-
nansowanie klubów sportowych,
zespołów artystycznych - 91.500 zł;
budowa mieszkań socjalnych
725.000 zł; program przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu (ze-

stawy komputerowe i internet) -
628.911 zł; budowa świetlic wiej-
skich - 1.796.600 zł; modernizacje
świetlic wiejskich - 158.494 zł; bu-
dowa oraz modernizacja oświetle-
nia ulicznego na terenie gminy
(Dobramyśl, Kąkolewo, Miąskowo,
Osieczna, Popowo W., Świerczyna,
Wojnowice, Wolkowo, Ziemnice) -
250.000 zł; modernizacja hydroforni
w Łoniewie i budowa sieci wodocią-
gowej Łoniewo – Kąkolewo -
1.000.000 zł, doposażenie boisk
sportowych w Osiecznej i Kąkole-
wie - 50.000 zł; remonty świetlic
wiejskich - 260.000 zł.

Radni podczas sesji podjęli
uchwałę w sprawie Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok
2013, Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok
2013, Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na rok 2013. Radni Rady Miejskiej
wyrazili też zgodę na udostępnianie
mieszkańcom wsi placu zabaw zlo-
kalizowanego w miejscowości Ką-
kolewo na cele określone projektem
realizowanym w ramach działania
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju dla operacji, które odpo-
wiadają warunkom przyznania po-
mocy w ramach działania ,,Odnowa
i rozwój wsi” objętego PROW na
lata 2007-2013. 

Podjęli też uchwały w sprawach:
udzielenia pomocy finansowej z bu-
dżetu Gminy na rzecz Powiatu
Leszczyńskiego w roku 2013, uchy-
lenia uchwał Rady Miejskiej w
Osiecznej z dnia 3 lutego 2011 r. do-
tyczących zaciągnięcia zobowiązań
finansowych ponad kwoty okre-
ślone w budżecie Gminy na rok
2011, uchylenia uchwał Rady Miej-
skiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia
2011 r. dotyczących zaciągnięcia
zobowiązań finansowych ponad
kwoty określone w budżecie gminy
na rok 2012. Poza tym radni podjęli
uchwałę w sprawie określenia wzo-
rów formularzy do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości. Nowe
regulacje prawne zmusiły też samo-
rządowców do podjęcia uchwały w
sprawie w sprawie wysokości diet
dla przewodniczącego, wiceprze-
wodniczących, przewodniczących
komisji i radnych Rady Miejskiej w
Osiecznej. Jak na każdej sesji
chwalono też zmiany w uchwale bu-
dżetowej na 2012 rok oraz w wielo-
letniej prognozie finansowej Miasta
i Gminy Osieczna na lata 2012-
2023.

Radni Rady Miejskiej w Osiecznej uchwalili budżet gminy na
rok 2013. Na XX sesji, która odbyła się w czwartek 29 grudnia
2012 roku, 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem przed-
stawionego przez Burmistrza projektu budżetu, jedna osoba
wstrzymała się od głosu.

Budżet 2013

Konkurs Aloesowego Cen-
trum Zdrowia i Urody wygrała
Bogumiła Homska z Popowa
Wonieskiego. Nagroda zostanie
przesłana pocztą. Gratulujemy!
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