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W celu opracowania projektu
budżetu Burmistrz Miasta i Gminy
w terminie do dnia 20 września
roku poprzedzającego rok budże-
towy wydaje zarządzenie w spra-
wie szczegółowego sposobu, trybu
i terminów opracowania materia-
łów planistycznych na kolejny rok
budżetowy uwzględniając w nim
między innymi: planowany wzrost
wynagrodzeń, wzory druków nie-
zbędnych do opracowania mate-
riałów planistycznych. Rajcy
uchwalili również informację z wy-
konania budżetu w 2008 roku.

Radni podczas sesji obradowali
nad rozpatrzeniem skargi Przed-
siębiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej Leszno Sp. z o. o.
odnośnie przeprowadzenia proce-
dury przetargowej o udzielenie za-
mówienia publicznego na:
„Dowozy uczniów do szkół podsta-
wowych i gimnazjum z gminy
Osieczna”.

Podjęto również zmiany w
uchwale Nr XII/90/2007 Rady Miej-
skiej w Osiecznej z dnia 6 listo-
pada 2007 roku w sprawie
zwolnień od podatku od nierucho-
mości na 2008 r. Teraz treść
uchwały brzmi: „Zwalnia się od po-
datku od nieruchomości budynki i
grunty zajęte na potrzeby kultury,
straży pożarnej, sportu, biblioteki i

W czwartek 18 września miała miejsce XX sesja Rady Miej-
skiej. Rajcy podjęli uchwały w sprawie procedury uchwale-
nia budżetu oraz rodzajach i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

gospodarki odpadami z wyjątkiem
części wykorzystywanych na pro-
wadzenie działalności gospodar-
czej”.

Na sesji podjęto też uchwałę w
sprawie opłaty za świadczenia
przekraczające podstawę progra-
mową w przedszkolach gminy
Osieczna. Przedszkola zapewniają
bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, to
jest w czasie nieprzekraczającym
5 godzin dziennie. Rodzice uisz-
czają wtedy opłatę 30 zł miesięcz-
nie za zajęcia dydaktyczne i
wychowawcze prowadzone przez
przedszkola, a przekraczające za-
kres usług określonych w podsta-
wie programowej Jeśli dziecko
objęte jest opieką przedszkolną
dłużej niż to określa podstawa pro-
gramowa, czyli powyżej 5 godzin,
to rodzice muszą za to zapłacić.
Opłaty za świadczenia przedszkoli
w oddziałach 9 godzinnych wyno-
szą 90 zł miesięcznie. Na sesji po-
wołany został również Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego. Odtąd tę
funkcję pełnić będzie Anna Cugier
z Osiecznej.

Na koniec radni zaakceptowali
zmiany w uchwale budżetowej na
2008 rok.

Radni uchwalili

Towarzystwo Ziemi Osieckiej zamierza w połowie grudnia 2008 r. przy-
gotować wystawę pamiątek w 90-lecie wybuchu powstania wielkopol-
skiego 1918/19. Ekspozycja może dojść do skutku przy użyczeniu
eksponatów ze zbiorów prywatnych. Dlatego zwracamy się z apelem i pro-
śbą o udostępnienie organizatorom dokumentów, fotografii, wspomnień,
wydawnictw itp. tematycznie związanych z tym historycznym wydarze-
niem na ziemi osieckiej. Kontakt w tej sprawie: mgr Stanisław Lenarto-
wicz - wiceprezes TZO (Szkoła Podstawowa Osieczna). Bardzo liczymy
na wspracie naszej społecznej inicjatywy.

Zarząd TZO

Na pierwszym piętrze po pra-
wej stronie jest biuro podawcze,
gdzie można pobrać i zostawić
wnioski, wypełnić dokumenty. To
biuro, które ma usprawnić pracę
urzędników i dzięki któremu pe-
tenci nie będą musieli biegać po
całym urzędzie, a załatwią więk-
szość spraw w jednym miejscu.
Naprzeciw jest kasa. W biurze pod
numerem 4 jest cały zespół urzęd-
ników. Tam pracownicy zajmują się
inwestycjami i remontami, plano-
waniem i zagospodarowaniem
przestrzennym, oświatą, działalno-
ścią gospodarczą, zamówieniami
publicznymi i drogami, gospodarką
gruntami i nieruchomościami oraz
rolnictwem i ochroną środowiska.

Bez zmian w biurze nr 5 został
sekretariat, gabinet burmistrza i
sekretarza. A w biurach nr 9 i 10

Choć remont w urzędzie jeszcze nie został zakończony już
obowiązuje nowa organizacja pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na drugim piętrze mieści się

księgowość – biuro nr 16 i podatki
i opłaty lokalne – biuro nr 13.

Biuro Rady oraz biuro promocji
znajdą państwo pod nr 7 do któ-
rego dostać się można idąc scho-
dami naprzeciw sekretariatu na
drugie piętro. Tam też w biurze nr 8
w poniedziałki w godzinach 14-16
przyjmuje przewodniczący Rady
Miejskiej.

Urząd Stanu Cywilnego oraz
obrona cywilna i ochrona przeciw-
pożarowa pozostały bez zmian na
parterze w biurze nr 2. obok, na
parterze w biurze nr 1 będzie też
Gminny Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego. Sala sesyjna pozostała
na drugim piętrze.

Nowa organizacja

W związku z prowadzonymi przygotowaniami do wydania publikacji
"Tablice i miejsca pamięci narodowej w mieście i gminie Osieczna" która
ma się ukazać na Święto Niepodłegłości w połowie listopada prosimy
wszystkich mieszkańców o pomoc. Jeśli ktoś wie kiedy i przez kogo zos-
tała odsłonięta tablica rozstrzelanych na rynku w Osiecznej oraz tablica
poświęcona powstańcom wielkopolskim na budynku dawnej szkoły przy
kościele w Osiecznej proszony jest o kontakt z redakcją - UMiG biuro nr
7 lub z panem Stanisławem Lenartowiczem.


