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- uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego
Gminy Osieczna,
- regulaminu udzielania po-

mocy materialnej dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy
Osieczna,
- wyrażenia zgody na wydzie-

rżawienie na okres dwóch lat w try-
bie bezprzetargowym lokali
użytkowych w Kąkolewie,
- nieodpłatnego przejęcia nieru-

Dwie sesje w jednym miesiącu
W grudniu 2009 roku Rada Miejska obradowała na dwóch sesjach. Pierwsza z nich miała
miejsce 17 grudnia. Radni podjęli na niej uchwałę dotyczącą planowanego na 2010 rok bu-
dżetu (szczegóły na stronie 7), dlatego sesja ta powszechnie zwana jest budżetową. Oprócz
tej uchwały radni głosowali również w sprawie podjęcia uchwał dotyczących:

chomości od Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych,
- ustanowienia ograniczonego

prawa rzeczowego,
- nieodpłatnego przekazania na

rzecz ENEA Operator Sp. z o. o.
linii elektroenergetycznej kablowej
średniego napięcia SN-15kV w
miejscowości Osieczna,
- udzielenia pomocy finansowej

z budżetu Gminy na rzecz Powiatu
Leszczyńskiego w roku 2010,
- udzielenia pomocy finansowej

z budżetu Gminy na rzecz Woje-
wództwa Wielkopolskiego w roku
2010,
- zaciągnięcia w 2010 roku po-

życzki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na finansowanie zadania
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przepompowniami
w miejscowości Kąkolewo - etap
IV”,
- zmian w uchwale budżetowej

na 2009 rok,

- wniesienia w 2010 roku przez
Gminę Osieczna wkładów do Miej-
skiego Zakładu Oczyszczania Sp.
z o. o. w Lesznie
- zmiany uchwały Nr

XXVII/252/2009 Rady Miejskiej w
Osiecznej z dnia 25 czerwca 2009
roku w sprawie zaciągnięcia zobo-
wiązań finansowych ponad kwoty
określone w budżecie Gminy na
rok 2009,
Druga z opisywanych sesji od-

była się 29 grudnia i tradycyjnie
zgromadziła radnych w sali Schro-
niska Młodzieżowego „Morena”.
Na tym posiedzeniu radni przyjęli
gminny program profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholo-
wych na rok 2010, gminny
program przeciwdziałania narko-
manii na rok 2010, gminny pro-
gram przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na rok 2010.
Poza tym podjęli również

uchwały w sprawie:
- uchwalenia „Programu współ-

pracy Gminy Osieczna z organiza-
cjami pozarządowymi na rok 2010”
- określenia wymagań jakie po-

winni spełniać przedsiębiorcy ubie-
gający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości oraz wymagań jakie po-
winni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwo-
lenia w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
- ustalenia wydatków, które nie

wygasną z upływem 2009 roku
- zmian w uchwale budżetowej

na 2009 rok
- zmian w uchwale budżetowej

na rok 2010.
Kolejna sesja w tej kadencji

rady, a pierwsza w 2010 roku od-
będzie się już w połowie lutego.

Aleksandra - pierwsza w nowym roku
W niedzielę, 3 stycznia, uro-

dziła się Aleksandra Jędrzy-
chowska z Kąkolewa. Maleńka Ola
jest pierwszym dzieckiem w gmi-
nie, które przyszło na świat w 2010
roku. Rodzice są bardzo szczę-
śliwi, tym bardziej, że maleństwo
jest zdrowe i śliczne. Oleńka jest
drugim dzieckiem Natalii i Jaro-
sława Jędrzychowskich. Mały
Jasiu ma dwa latka i teraz jak
mówią rodzice rodzinka jest w
komplecie. Cieszą się z tego
wszyscy, także dziadkowie malu-
chów, z którymi państwo Jędrzy-
chowscy mieszkają. Pan Jarosław
marzy jednak o tym, by obok wy-
budować własny dom. Tak pewnie
się stanie, bo ma dobrą pracę, a
na pomoc bliskich może liczyć.
Oleńka i Jasiu wychowywać się
będą w szczęśliwej rodzinie. A my
życzymy im, by tak było zawsze.


