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SPRAWOZDANIE

z działalności międzysesyjnej

Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna

W okresie międzysesyjnym, tj. od 28 listopada do 18 grudnia
2014 r. wydałem pięć zarządzeń w sprawie:

1)  zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok (x2),
2)  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2014,
3)  zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej
na 2014 rok,
4)  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego
się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uczestniczyłem w:

1)  gminnych dożynkach pszczelarskich,
2)  Turnieju Tenisa stołowego im. Andrzeja Wróblewskiego w Kąko-
lewie,
3)  przedstawieniu pt.: „Bajka o srebrnej gwiazdce” w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Osiecznej,
4)  uroczystych spotkaniach opłatkowych.

Informuję, że:

1)  przygotowałem projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta i
Gminy na lata 2015-2020 i uchwały budżetowej na 2015 rok, 
2)  brałem udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w
Osiecznej, 
3)  Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „WILERBUD” z Kąkolewa za-
kończyło przebudowę drogi gminnej Kąkolewo – Dobramyśl. Wartość
wykonanych robót zgodnie z podpisaną umową wyniosła 347.182,88
zł. Na przedmiotowe zadanie otrzymaliśmy dotację przyznaną przez
Sejmik Województwa Wielopolskiego w wysokości 107.500,00 zł,
4)  pracownicy Urzędu Miasta i Gminy przebudowali: 150 m chodnika
w Kleszczewie, 180 m chodnika w Kątach oraz w rejonie ul. Śmigiel-
skiej w Osiecznej 80-metrowy odcinek drogi dojazdowej do posesji,
5)  zakończono remont świetlicy w Ziemnicach, który polegał na: wy-
mianie sufitu, zaadaptowaniu pomieszczenia na szatnię, wymianie
drzwi zewnętrznych oraz częściowo wewnętrznych, położeniu paneli
podłogowych na całej powierzchni, przebudowie pieca kuchennego,
zakupie nowej armatury kuchennej. Cała powierzchnia ścian i sufitu
została wyszpachlowana i pomalowana,
6)  w sklepie w Ziemnicach stanowiącym lokal użytkowy będący włas-
nością Gminy dokonano wymiany okna,
7)  rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na przebudowę sys-
temu ogrzewania budynków Urzędu i Zespołu Szkół w Osiecznej.
Wpłynęło 10 ofert, z których najkorzystniejszą ofertę przedstawiła
firma EKOGEBORA Sp. z o. o. w Osiecznej. Z firmą tą została pod-
pisana umowa na wykonanie zadania,
8)  rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odbiór odpadów ko-
munalnych z terenu Gminy w roku 2015. Jedyną ofertę złożył Miejski
Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. z Leszna, który cenę za odbiór 1
tony odpadów określił na poziomie 106,92 zł brutto. Oferta spełniała
wymogi prawne, stąd z MZO Leszno podpisana została umowa na
realizację przedmiotowego zadania w roku 2015. Z MZO Leszno jako
jedynym możliwym na naszym terenie odbiorcą, przeprowadzono ne-
gocjacje cenowe na zagospodarowanie odpadów komunalnych, które
zostały przerwane z uwagi na rozbieżność stanowisk stron negocju-
jących. Zatem koszt zagospodarowania 1 tony odpadów nie jest jesz-
cze znany. Ponadto za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest na terenie Zakładu
w Trzebani wynegocjowano cenę 4.700 zł brutto miesięcznie,
9)  firma ENEOS dokonała podświetlenia wiatraków w Osiecznej i
klasztoru o.o. franciszkanów. Wcześniej z istniejących słupów ta sama

firma podświetliła kościoły w: Drzeczkowie, Kąkolewie, Osiecznej i
Świerczynie. Obecnie w sposób kompleksowy dokonany zostanie od-
biór techniczny wraz z ewentualną korektą ustawienia wykonanych
punktów świetlnych,
10)  na drodze dojazdowej do pól w Kąkolewie dokonano wymiany rur
na zniszczonym przepuście drogowym,
11)  przystąpiliśmy do wycinki drzew, które zostały zakwalifikowane do
wyrębu w sezonie zimowo-wiosennym 2014/2015. Wycięto topole za-
grażające otoczeniu w rejonie byłej „weterynarii” w Osiecznej, a obec-
nie prowadzimy prace przy drodze gminnej z Ziemnic do Ziemnic –
Górki,
12)  firma Gutkowski z Leszna zgłosiła zakończenie robót związanych
z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoniewo. 
Na bieżąco spotykałem się z kadrą kierowniczą Urzędu. 

Przygotowałem projekty uchwał w sprawie:

1)  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na rok 2015,
2)  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,
3)  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
rok 2015,
4)  zaciągnięcia w roku 2015 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadań
pn.: „Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej
pod ogrzewanie gazowe” oraz „Modernizacja kotłowni przy Zespole
Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe”,
5)  zaciągnięcia w latach 2015-2017 pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie
zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-
Łoniewo”,
6)  zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
7)  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy
Osieczna na lata 2014-2018,
8)  ustalenia wydatków, które nie wygasną z upływem 2014 roku,
9)  powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w
Osiecznej. 

Osieczna, 18 grudnia 2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy    

Stanisław Glapiak

Dzień Babci i Dziadka to kolejna okazja do spotkania Członków

Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kąkolewie, które odbyło

się 17.01.2015 r. Gośćmi na spotkaniu byli: burmistrz Stanisław

Glapiak z żoną oraz sołtys Kąkolewa Piotr Jankowski z żoną.

Drugą okazją do spotkania był jubileusz 90. urodzin jednego z

emerytów Koła, Kazimierza Nowackiego. Spotkanie uświetnił wy-

stęp Chóru SENIOR, którego opiekunką jest Hanna Markowska.

Przy muzyce, w dobrej atmosferze emeryci bawili sie do późnych

godzin wieczornych.


