
Szanowni mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska! 

 

 Zgodnie z moim programem wyborczym wysyłam do Państwa Nr 1 Biuletynu Informacyjnego. 

Jestem przekonany, Ŝe będzie to dobrze funkcjonujący kanał informacyjny pomiędzy władzą lokalną a społeczno-
ścią naszej gminy. Informacje zawarte w niniejszym biuletynie w większości są na stronie internetowej naszej gminy: 
http://www.leka-opatowska.pl/. Znam jednak realia i wiem, Ŝe duŜa cześć mieszkańców nie przegląda na bieŜąco informacji 
tam zawartych. Jestem pewien, Ŝe biuletyn będzie więc miejscem ogłoszeń urzędowych, informacji z sesji Rady Gminy, in-
formacji z wydarzeń sportowych, kulturalnych i innych, które będą miały miejsce na terenie Gminy Łęka Opatowska. 
Chciałbym, aby był równieŜ miejscem, gdzie kaŜdy z Państwa będzie mógł zamieszczać swoje ogłoszenie, apel czy informa-
cję. Dotyczy to równieŜ funkcjonujących na terenie gminy organizacji. 

Biuletyn nie będzie wydawany częściej niŜ raz w miesiącu. KaŜdy będzie miał swój numer, datę wydania i dostar-
czany będzie Państwu przez doręczycieli pocztowych ( zgodnie z liczbą adresów istniejących w gminie).  

Osobiście zaleŜy mi na przejrzystym funkcjonowaniu gminy, co w szczególności dotyczy prac urzędu gminy, któ-
rym z racji urzędu wójta kieruję, a takŜe prac Rady Gminy. KaŜdy mieszkaniec naszej gminy winien wiedzieć, i ma do tego 
prawo zgodnie z ustawą o jawności finansów publicznych, na co wydawane są publiczne pieniądze.  

Biuletyn nie będzie nową gazetą lokalną. Jego rolą będzie informowanie Państwa, co się dzieje w samorządzie.  
Stąd jakość druku i forma są ograniczone do najprostszej z moŜliwych. 
 W dniu 6 stycznia 2007 r. mija miesiąc od dnia mojego ślubowania. Moje dotychczasowe działania dotyczyły: 

- zapoznania się z funkcjonowaniem naszego urzędu,  
- spotkałem się z dyrektorami szkół, w celu ustalania regulaminu płac nauczycieli i omówieniu bieŜących proble-

mów w placówkach oświatowych, 

- aktywnie zajmuję się pracami na rzecz kanalizacji gminy, 

-uczestniczyłem w spotkaniu z zarządem powiatowym i gminnym OSP, 

- urzęduję w gabinecie, który został powiększony i odnowiony (koszt około 2000 zł), 
- uczestniczyłem w dwudniowym szkoleniu dla wójtów i burmistrzów zorganizowanym przez wojewodę i marszałka 

Sejmiku Samorządowego w dniach 14/15 grudnia 2006r. 
-uczestniczyłem w spotkaniu z Wojewodą Wielkopolskim p. T. Dziubą w Kępnie, na którym m.in. podpisałem umo-

wę o współpracy między gminami powiatu kępińskiego i starostwa, 
- dnia 4 stycznia 2007r. spotkałem się z przedstawicielami istniejących w gminie organizacji pozarządowymi. Było 

to spotkanie noworoczne, na którym wymienione zostały doświadczenia mające na celu zaktywizowanie społeczności lokal-
nych i zachęcenie ich do realizacji zadań projektowych, na które moŜna pozyskać fundusze z zewnątrz. W związku z tym 
apeluję do osób, które zechcą uczestniczyć w tego typu działaniach o kontakt z p. Małgorzatą Piszczałką i p. Magdaleną Osa-
dą. 

Proszę Państwa o wszelkie uwagi, dotyczące pracy urzędu i mojej. Będę wdzięczny zarówno za konstruktywną kry-
tykę, jak i uwagi wspierające.  

 Z wyrazami szacunku  

Witold Jankowski  

Wójt Gminy Łęka Opatowska 

Data wydania 6 stycznia 2007r.  
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska ! 
Z okazji Nowego Roku 2007 Ŝyczymy Państwu wszelkiej pomyślności, jak najmniej problemów, 

radości na kaŜdy dzień roku, Ŝyczliwości od ludzi a nade wszystko BoŜej Opieki. 
 

 Witold Jankowski – wójt 
Kazimierz Piszczałka – przewodniczący Rady Gminy 



CO SIĘ WYDARZYŁO?  

12.11.2006-Wybory samorządowe 

– Wybór Rady Gminy Łeka Opatowska w składzie: 

Kazimierz Piszczałka-Raków– przewodniczący Rady 

Adam Kopis-Opatów– zastępca przewodniczącego Rady 

Grzegorz Adamski– Opatów 

Jerzy Flaczyk—Łęka Opatowska 

Marcin Jeziorny –Opatów 

Zdzisław Kłodnicki—Lipie 

Ewa Łucja Kosińska– Trzebień 

Jacek Markiewicz– Siemianice 

Marian Pacyna– Raków 

Henryk Rogalewski—Łeka Opatowska 

ElŜbieta Skotnik– Siemianice 

Janusz Stryczek– Kuźnica Słupska 

Anna Woźnica– Biadaszki 

Leszek Wojciech Zalewski– Łeka Opatowska 

Piotr Zimoch– Piaski 

24.11.2006– I Sesja Rady Gminy 
----Uchwały wyboru przewodniczącego i zastępcy Rady  
- Ślubowanie Radnych. 

 

26.11.2006-II tura Wyborów  
----Wybór Wójta Gminy Łeka Opatowska-Pana Witolda Jankow-

skiego. 

 

06.12.2006– II Sesja Rady Gminy 

- Ślubowanie nowego Wójta Witolda Jankowskiego 
- Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  w skła-
dzie: 
 -Zdzisław Kłodnicki - przewodniczący  
 -Janusz Stryczek  
 -Anna Woźnica 
- Uchwała w sprawie składów osobowych pozostałych Komi-
sji: 
Planowania i BudŜetu 
Adamski Grzegorz   Pacyna Marian 
Flaczyk Jerzy– przewodniczący Piszczałka Kazimierz 
Jeziorny Marcin    Skotnik ElŜbieta  
Kosińska Ewa    Zalewski Leszek 
Markiewicz Jacek   Zimoch Piotr 

         
                        

SESJE  RADY GMINY ODBYWAJ Ą SIĘ  
O GODZINIE 14:00  

W SALI URZ ĘDU GMINY  

 

Gospodarcza 
Adamski Grzegorz                Pacyna Marian  

Piszczałka Kazimierz   Kłodnicki Zdzisław 

Rogalewski Henryk—przewodniczący Kopis Adam 

Skotnik ElŜbieta    Kosińska Ewa   

 Zimoch Piotr    Markiewicz Jacek 

 

Oświaty, zdrowia, kultury i sportu 
Flaczyk Jerzy    Stryczek Janusz 
Jeziorny Marcin– przewodniczący   Woźnica Anna 
Kopis Adam    Zalewski Leszek  
Rogalewski Henryk 
   

20.12.2006– III Sesja Rady Gminy 
- Uchwała w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu przyjmowanej 
jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2007 rok.  
---- Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości . 
----Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podat-
ku od środków transportowych. 

(Szczegółowe informacje nt. stawek podatków zostaną podane w 
następnych numerach biuletynu) 
-Uchwała w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz rodzaju 
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących pro-
jektowi budŜetu. 
-Uchwała w sprawie upowaŜnienia przewodniczącego Rady Gminy 
do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wo-
bec wójta . 
-Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łęka 
Opatowska. 
-Uchwała w sprawie powołania Komisji Promocji i Rozwoju 
Gminy, skład komisji: 

Kopis Adam,  Stryczek Janusz 

Kosińska Ewa  Woźnica Anna 

Markiewicz Jacek Zalewski Leszek 

Pacyna Marian  Zimoch Piotr—przewodniczący 
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyj-
nej na 2007 rok.  
- Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
dla uczniów.  
- Radni nie przyjęli projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysoko-
ści diet dla radnych. Diety radnych pozostają na tym samym pozio-
mie jak w poprzedniej kadencji:  

- przewodniczący Rady-  800 złotych , 

-wiceprzewodniczący Rady 250 złotych, 
-przewodniczący komisji stałych 250 złotych 
- radni 200 złotych  

29.12.2006r. IV Sesja Rady Gminy 

- Uchwała w sprawie zmiany budŜetu Gminy na 2006 rok. 

-  Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

SESJE….RADA GMINY….SESJE….RADA GMINY….SESJE….RADA GMINY…. 
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15 grudnia 2006r. 
Spotkanie Opłatkowe w Siemianicach 

Inicjatorami spotkania byli: Urząd Gminy w Łęce Opa-
towskiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
w Siemianicach. Wśród zaproszonych gości byli Ksiądz 
proboszcz parafii Siemianice Marek Olszewski, Eurode-
putowany Witold Tomczak,  władze Gminy, radni, soł-
tysi, członkowie miejscowych organizacji społecznych 
oraz delegacje koł gospodyń wiejskich z terenu Gmi-
ny. Spotkanie rozpoczęło się występami artystycznymi 
dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej 
w Siemianicach.   Wszyscy goście połamali się opłat-
kiem i zasiedli do wspólnej wieczerzy. Nie zabrakło teŜ 
ciepłych Ŝyczeń ze strony zaproszonych gości.  

4 stycznia 2007r.  
Spotkanie Noworoczne 

W Sali OSP w Łece Opatowskiej odbyło się pierwsze 

Spotkanie Noworoczne Organizacji Pozarządowych z 

przedstawicielami Urzędu Gminy oraz Rady Gminy. 

Spotkanie miało na celu określenie zasad wzajemnej 

współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy wszyst-

kimi organizacjami działającymi na terenie Gminy.  

KONTAKTY ZAGRANICZNE 
Gmina Łęka Opatowska współpracuje z dwoma partnerami 
zagranicznymi  węgierską GMIN Ą ÚJLİRINCFALVA , 
oraz niemiecką GMIN Ą HINTE . 

 

Wizyta w partnerskiej gminie Hinte 
W dniach 6-8 grudnia 2006r. pracownik UG  Małgorzata 
Piszczałka, odpowiedzialna m.in. za kontakty zagraniczne, 
odbyła podróŜ do partnerskiej Gminy  Hinte w Niemczech. 
Celem podróŜy było m.in. omówienie warunków wymiany 
młodzieŜy ze szkoły Hinte i gimnazjum w Opatowie, a takŜe 
przygotowanie wizyty niemieckiej delegacji w Polsce.  

W wyniku przeprowadzonych rozmów postanowiono, iŜ wi-
zyta 14- osobowej grupy młodzieŜy + 2 nauczycieli 
z Gminy Łęka Opatowska w gminie Hinte odbędzie się 
w dniach 17 – 24 marca (sobota – sobota). 

 

  BEZROBOCIE 
Na dzień 18 grudnia 2006r. na terenie Gminy Łęka Opatow-
ska zarejestrowane są 52 osoby bezrobotne bez prawa do za-
siłku. Podpis złoŜyły 43 osoby: 
 -bezrobotne kobiety - 36 osób 
 -bezrobotni męŜczyźni ---- 7 osób 
Podział osób bezrobotnych wg miejsca zamieszkania: 
Łęka Opatowska - 11 osób  Trzebień - 5 osób 
Opatów - 13 osób   Piaski - 1 osoba 
Siemianice - 6 osób                          Szalonka - 1 osoba 
Raków - 2 osoby   Biadaszki - 3 osoby 
Zmyślona Słupska - 1 osoba 

OGŁOSZENIE !!! 
Wójt Gminy Łęka Opatowska zwołuje zebrania wiejskie do prze-
prowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich wsi. 

Wszystkie zebrania odbędą się o godz. 18:00; w przypadku braku 
quoru drugi termin zebrania ustala się na godz. 19:00 tego samego 
dnia.  Terminy zebrań: 

• Lipie—15.01.2007r.—Świetlica OSP 

• Łęka Opatowska– 16.01.2007r.– Sala Urzędu Gminy 

• Zmyślona Słupska—16.01.2007r.—Sala OSP 

• Trzebień—16.01.2007r.—Sala OSP 

•  Biadaszki—17.01.2007r.—Sala OSP 

• Kuźnica Słupska—17.01.2007r.—Świetlica Wiejska w Sta-
rej Szkole  

• Marianka Siemieńska—17.01.2007r.—Świetlica Wiejska 

• -Piaski—17.01.2007r.—Sala OSP 

• -Siemianice—17.01.2007r.—Dom Parafialny 

• Raków—18.01.2007r.—Sala OSP 

•  Szalonka—18.01.2007r.—Sala OSP 

•  Opatów—18.01.2007r.—Sala OSP 

WAśNE AKTUALNO ŚCI 

STR. 3  

OGŁOSZENIE !!! 
Zarządy Jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Z terenu 
Gminy Łęka Opatowska zapraszają wszystkich członków 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na walne zebrania sprawoz-
dawcze, które odbędą się w okresie od 21.01 do 23.02.2007r. 
Zebrania odbędą się w wyznaczonych dniach o godzinie 19:00. 
 

HARMONOGRAM 

• OSP Biadaszki—27.01.2007r.—Sala OSP 

• OSP Trzebień—10.02.2007r.—Sala OSP 

• OSP Piaski—10.02.2007r.—Sala OSP 

• OSP Opatów—16.02.2007r.—Sala OSP 

• OSP Szalonka—23.02.2007r.—Sala OSP 

• OSP Łeka Opatowska—31.01.2007r.—Sala OSP 

• OSP Lipie—17.02.2007r.—Sala OSP 

• OSP Raków—03.02.2007r.—Sala OSP 

• OSP Siemianice—02.02.2007r.—Sala OSP 
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RATUJ  śYCIE !  
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Łęce Opatowskiej zgło-
siła udział w konkursie "PoŜyteczne Ferie 2007" organi-
zowanym przez Fundację Wspomagania Wsi. Wśród 
nich znalazł się projekt "Uczymy się ratować Ŝycie", 
który zostanie zrealizowany przez OSP w Łęce Opatow-
skiej w okresie ferii zimowych tj. od 16-26.01.2007. 
Projekt adresowany jest do młodzieŜy z terenu Łęki 
Opatowskiej w wieku od 13-18 lat. MłodzieŜ, która 
chce posiąść umiejętność ratowania drugiego człowieka 
i poŜytecznie spędzić ferie zapraszamy do pana Henry-
ka Rogalewskiego, do dnia 12 stycznia 2007r.– ilość 
miejsc ograniczona!.   

Zgodnie z art. 29a objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą 
złoŜenia wobec Rady Gminy ślubowania. 

Wg. art. 30 Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy 
określone przepisami prawa.  Do zadań Wójta naleŜy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,  
2) określanie sposobu wykonywania uchwał, 
3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 
4) wykonywanie budŜetu, 
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organi-
zacyjnych. 

W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie 
Gminy.  
Zgodnie z art. 31 Wójt kieruje bieŜącymi sprawami gminy oraz repre-
zentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed 
powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowo-
dziowy (art. 31a).  JeŜeli w inny sposób nie moŜna usunąć bezpośred-
niego niebezpieczeństwa dla Ŝycia ludzi lub dla mienia, Wójt moŜe 
zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagroŜonych. W przy-
padku wprowadzenia stanu klęski Ŝywiołowej Wójt działa na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

W myśl art. 33 Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. 
Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin 
organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Kierowni-
kiem urzędu jest Wójt. MoŜe on powierzyć prowadzenie określonych 
spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gmi-
ny. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika słuŜbowego 
w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jed-
nostek organizacyjnych.  

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicz-
nej wydaje Wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wójt 
moŜe upowaŜnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu 
gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa wy-
Ŝej, w imieniu Wójta (art. 39). 

 Art. 41 daje Wójtowi moŜliwość, w przypadkach nie cierpiących 
zwłoki, wydać przepisy porządkowe, w formie zarządzenia, ale podle-
gają one zatwierdzeniu na najbliŜszej sesji Rady Gminy. Zarządzenie 
takie traci moc w razie odmowy zatwierdzenia, bądź nie przedstawie-
nia do zatwierdzenia na najbliŜszej sesji rady. W razie nie przedstawie-
nia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada 
Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Wójt przesyła 
przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staro-
ście powiatu, w którym leŜy gmina, następnego dnia po ich ustanowie-
niu. 

W zakresie zarządu mieniem, oświadczenie woli w imieniu gminy 
składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upo-
waŜnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upowaŜ-
nioną przez Wójta osobą. JeŜeli czynność prawna moŜe spowodo-
wać powstanie zobowiązań pienięŜnych, do jej skuteczności po-
trzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy (głównego księgowe-
go budŜetu) lub osoby przez niego upowaŜnionej.  

Wójt na podstawie art. 52 obowiązany jest przygotować projekt 
budŜetu, który wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i 
objaśnieniami przedkłada Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada 
roku poprzedzającego rok budŜetowy i przesyła projekt regionalnej 
izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania. BudŜet jest uchwalany 
do końca roku poprzedzającego rok budŜetowy. Skarbnik Gminy 
(główny księgowy budŜetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona 
jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o 
tym Radę Gminy oraz regionalną izbę obrachunkową (art. 46). 

Zgodnie z art. 60 Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę fi-
nansową gminy. Przysługuje mu wyłączne prawo: 
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w 
uchwale budŜetowej kwotach wydatków, w ramach upowaŜnień 
udzielonych przez Radę Gminy, 
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upowaŜnień 
udzielonych przez Radę Gminy, 
3) dokonywania wydatków budŜetowych, 
4) zgłaszania propozycji zmian w budŜecie gminy, 
5) dysponowania rezerwami budŜetu gminy, 
6) blokowanie środków budŜetowych, w przypadkach określonych 
ustawą. 

Gospodarka finansowa gminy, w myśl art. 61, jest jawna. Wójt 
niezwłocznie ogłasza uchwałę budŜetową i sprawozdanie z jej wy-
konania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego, 
informuje mieszkańców gminy o załoŜeniach projektu budŜetu, 
kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywa-
niu środków budŜetowych. 

W zakresie tworzenia prawa miejscowego, zgodnie z art. 90 Wójt 
obowiązany jest do przedłoŜenia wojewodzie uchwał Rady Gminy 
w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy 
porządkowe Wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. 
Uchwałę budŜetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne 
uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta objęte zakresem nadzoru 
regionalnej izby obrachunkowej Wójt przedkłada regionalnej izbie 
obrachunkowej.  

Zadania i kompetencje wójta gminy w myśl Ustawy o Samorządzie Gminnym. 
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DOśYWIANIE W SZKOŁACH 
 

Dnia 08.01.2007r. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej ogłosi przetarg na doŜywianie  
w szkołach podstawowych i gimnazjum.  
Wnioski o doŜywianie dzieci w szkołach ro-
dzice mogą składać w siedzibie GOPS-u od 
dnia 10.01.2007r. 
Wydawanie posiłków rozpocznie się dnia 
12.02.2007r 

Skład i druk wykonany został przez  Gminne Centrum Informacji w Opatowie 

Tel. 062 78 145 24 


