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Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesjnej
W okresie międzysesyjnym, tj. od

27 czerwca do 20 września br. wyda-
łem dwadzieścia dziewięć zarządzeń
w sprawie:

1) zmian w uchwale budżetowej na
rok 2012 (x6),

2) zmiany planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleconych gminie
ustawami na rok 2012 (x3), 

3) zmiany planu finansowego
Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej na
2012 rok (x5),

4) zatwierdzenia konkursu na sta-
nowisko dyrektora Przedszkola Samo-
rządowego w Kąkolewie,

5) sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym lokali mieszkalnych stanowią-
cych własność gminy Osieczna (x3),

6) sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym lokalu użytkowego stanowią-
cego własność gminy Osieczna, 

7) sprzedaży w trybie przetargu
nieograniczonego lokalu użytkowego
stanowiącego własność gminy
Osieczna,

8) przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami gminy Osieczna,

9) powołania Komisji Egzaminacyj-
nej dla nauczyciela ubiegającego się o
awans zawodowy na stopień nauczy-
ciela mianowanego,

10) informacji o przebiegu wykona-
nia budżetu miasta i gminy Osieczna
za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej
miasta i gminy oraz przebiegu wyko-
nania planu działalności samorządo-
wych instytucji kultury za I półrocze
2012 r.,

11) przeprowadzenia II przetargu
nieograniczonego na sprzedaż nieru-
chomości położonej w Świerczynie,

12) przeprowadzenia II przetargu
nieograniczonego na wydzierżawienie
nieruchomości wyznaczonych na tere-
nie letniska w Osiecznej,

13) powierzenia pełnienia obo-
wiązków na stanowisku dyrektora
Przedszkola Samorządowego w Kąko-
lewie, 

14) odwołania upoważnienia do
wprowadzania zmian w planie finanso-
wym oraz zaciągania zobowiązań z ty-
tułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynika-
jące płatności wykraczają poza 2012
rok,

15) udzielenia upoważnienia do
wprowadzania zmian w planie finanso-
wym oraz zaciągania zobowiązań z ty-
tułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynika-
jące płatności wykraczają poza 2012
rok,

16) opracowania materiałów pla-
nistycznych na rok budżetowy 2013. 

Uczestniczyłem w:
1) uroczystych zakończeniach roku

szkolnego 2011/2012,

2) pikniku konnym w Jeziorkach,
3) festynie sportowo-pożarniczym

w Kąkolewie,
4) uroczystościach Dni Osiecznej

połączonych z Dożynkami Gminnymi,
5) spotkaniach z chórem z gminy

Zoeterwoude,
6) uroczystej mszy świętej za Oj-

czyznę i strażaków w Górce Duchow-
nej,

7) uroczystym rozpoczęciu roku
szkolnego 2012/2013 w Zespole
Przedszkole i Szkoła Podstawowa w
Świerczynie,

8) uroczystości 55-lecia działalno-
ści Koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Osiecznej.

Ponadto informuję, że:
1) opracowałem informację o prze-

biegu wykonania budżetu miasta i
gminy Osieczna za I półrocze 2012
roku, kształtowaniu się wieloletniej pro-
gnozy finansowej miasta i gminy oraz
przebiegu wykonania planu działalno-
ści samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2012 r.,

2) brałem udział w posiedzeniu Ko-
misji Rady Miejskiej,

3) brałem udział w organizacji Ma-
ratonu Rowerowego MTB wraz z Lesz-
czyńskim Klubem Sportowym 64-sto w
Jeziorkach,

4) brałem udział w spotkaniu w Za-
kładzie Zagospodarowania Odpadów
w Trzebani, podczas którego omó-
wiono sprawy związane z realizacją
zadań z zakresu gospodarki odpadami
przekazanych przez Gminę Związkowi
Międzygminnemu,

5) zakończono budowę budynku
gospodarczego służącego jako maga-
zyn sprzętu stanowiącego własność
gminy. 

Dokonano pozytywnego odbioru
technicznego budynku. Wystąpiliśmy
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Lesznie o wydanie po-
zwolenia na jego użytkowanie. Prze-
prowadzona przez inspektorat
obligatoryjna kontrola pobudowanego
budynku potwierdziła zgodność wyko-
nanych prac z zatwierdzonym projek-
tem budowlanym. Po otrzymaniu
pozwolenia na użytkowanie, sprzęt,
który obecnie znajduje się w wielu po-
mieszczeniach, zmagazynowany zo-
stanie w jednym obiekcie, 

6) zakończono remont ul. Wesołej
w Kąkolewie oraz odcinka drogi gmin-
nej w Grodzisku. Trwa budowa ulic:
Leśnej i Leszczyńskiej w Kąkolewie.
Równolegle remontowany jest 300 m
odcinek drogi w Ziemnicach, a także
przygotowane zostało koryto pod re-
mont 100 m odcinka drogi w Kleszcze-
wie. Drogę w Ziemnicach i
Kleszczewie remontujemy przy po-
mocy zatrudnionego wykonawcy ze-
wnętrznego,

7) trwa budowa kanalizacji sanitar-
nej etap V część 2 w Kąkolewie,

8) wykonano część prac przewi-
dzianych na ten rok w budynku prze-
znaczonym na mieszkania socjalne w
Osiecznej przy ul. Leszczyńskiej. Za-

kres wykonanych prac dotyczy stolarki
budowlanej, izolacji termicznej ścian i
dachu, pokrycia dachu, elewacji bu-
dynku, wyprowadzenia kominów
ponad dach, a także zamontowania ry-
nien, rur spustowych i niezbędnych
opierzeń. Dalsza część prac, już we-
wnątrz budynku, realizowana będzie
od początku października br., 

9) trwają prace wykończeniowe na
budowie kompleksu boisk sportowych
w Osiecznej przy ul. Ogrodowej w ra-
mach programu „Moje boisko – Orlik
2012”,

10) zakupiono sprzęt turystyczny,
tj. cztery kajaki, cztery rowery wodne i
dwie łodzie,

11) przy udziale środków gminy po-
budowano nowe chodniki przy drogach
powiatowych w Grodzisku, Kąkolewie
– ul. Rydzyńska i Miąskowie. Rozpo-
częto budowę chodnika przy drodze
powiatowej w Świerczynie,

12) pobudowano nowy plac zabaw
na Pl. 600-lecia w Osiecznej, 

Zadanie to obejmowało bardzo
duży zakres prac. Po zdemontowaniu
starych urządzeń placu, wywieziono
ponad 500 ton gruntu, zdemontowano
stary chodnik wraz z krawężnikiem, za-
montowano trzy kompletne zestawy
zabawowe, nawieziono 500 ton spe-
cjalnego piasku, wykonano nową
opaskę betonową, ogrodzono teren
placu, urządzono pięć skwerów zieleni,
zamontowano monitoring wizyjny. Ro-
boty zostały wykonane w krótkim okre-
sie czasu. Zadanie wymagało dużego
wysiłku organizacyjnego, gdyż przy
budowie, z uwagi na różnorodność
prac, zatrudnionych było osiem firm,

13) zakupiono 40 koszów na
śmieci, które zostały zamontowane na
terenie Osiecznej w miejsce koszów
poniszczonych przez wandali, 

14) na bieżąco naprawiamy, przy
pomocy pracowników zatrudnionych w
Urzędzie, wyrwy na drogach gminnych
o nawierzchni asfaltowej. 

Wykorzystujemy do tych prac za-
kupioną uprzednio masę asfaltową „na
zimno”,

15) ukończono remont toalet w
świetlicy w Wojnowicach, w Ziemni-
cach i w Kątach, 

16) w świetlicy w Świerczynie na-
prawiono pokrycie dachowe, wyko-
nano tam także drobne prace
malarskie. W świetlicy w Popowie Wo-
nieskim wymieniono częściowo sto-
larkę drzwiową wewnętrzną oraz
położono na scenie i części ścian pa-
nele. W świetlicy w Łoniewie pomalo-
wano podłogę lakierem. Trwa remont
kuchni w świetlicy w Drzeczkowie. W
świetlicy w Ziemnicach wykonano trzy
przepierzenia z drewna,

17) położono nowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej na remizie w Popo-
wie Wonieskim,

18) wykonano instalację elek-
tryczną w dwóch wiatrakach w Osiecz-
nej,

19) naprawiono konstrukcję wieży
widokowej „Jagoda”, znaków informa-

cyjnych na drodze do wieży oraz czę-
ściowo pomostu na letnisku,

20) ogłoszono przetarg nieograni-
czony, a następnie rozstrzygnięto i
podpisano z wykonawcą umowę na
modernizację oświetlenia ulicznego w
miejscowościach Dobramyśl, Drzecz-
kowo, Kąkolewo, Kleszczewo,
Osieczna i Popowo Wonieskie. 

Termin realizacji zadania do 31
października 2012 r.,

21) położono nowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej na dwóch budyn-
kach mieszkalnych stanowiących
własność gminy. 

Są to budynki znajdujące się w
Osiecznej przy ul. Kościuszki nr 3 (bu-
dynek od strony ulicy i w podwórzu),

22) zamontowano nowe bramki na
boisku w Grodzisku,

23) zlecono opracowanie projektu
budowlanego na rozbudowę sieci
wodociągowej Łoniewo – Kąkolewo,

24) zlikwidowano stary zbiornik
ścieków przy świetlicy w Kąkolewie,
przygotowując teren pod rozbudowę
parkingu przy świetlicy,

25) czyniono starania w celu
uzgodnienia lokalizacji przyszłej hali
widowiskowo-sportowej w Osiecznej,
lokalizacji chodnika z Osiecznej do Je-
ziorek oraz doprowadzenia sieci gazo-
wej do Osiecznej,

26) na bieżąco koszone są skwery
na terenie gminy.

Na bieżąco spotykałem się z kadrą
kierowniczą Urzędu. 

Przygotowałem projekty uchwał w
sprawie:

1) przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Osieczna dla fragmentu
miejscowości Osieczna i Kąkolewo, 

2) przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Osieczna, 
3) wyrażenia zgody na nabycie nieru-
chomości w drodze darowizny (x5),
4) zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków,
5) zmiany uchwały Nr XVII/161/2012
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26
czerwca 2012 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXX/201/2002 Rady Miej-
skiej Osieczna z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Osiecznej,
6) powołania doraźnej komisji,
7) zmian w uchwale budżetowej na
2012 rok,
8) zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej miasta i gminy Osieczna na
lata 2012-2023.

OSIECZNA, 20 WRZEŚNIA 2012 R. 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY

STANISŁAW GLAPIAK 


