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BIULETYN GMINNY NR 9/2007 

 
 

I N F O R M A C J E…   A K T U A L N O Ś C I…  O G Ł O S Z E N I A… 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska 
 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  
pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia. 

Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem  
spędzonym wśród rodziny, przyjaciół bez pośpiechu, 

trosk i zmartwień.  
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju 

oraz realizacji osobistych zamierzeń. 
 
 

               Wójt Gminy  
Witold Jankowski 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Zdzisław Kłodnicki 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU 
WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

 
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej 
informuje osoby pobierające świadczenia rodzinne w kasie SBL 
Łęka Opatowska, że w miesiącu grudniu 2007r. świadczenia płatne 
będą od 17 do 21 grudnia 2007r. 

 

UCZEŃ NA WSI 
 

   W programie „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu 
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące 
gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie”, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał 
Gminie Łęka Opatowska środki finansowe w wysokości  
66 338 zł. 

Źródło: 
Magdalena Osada  

„DZIECI  DZIECIOM” 
 

   Pod takim hasłem Biblioteka Publiczna i Przedszkole  
Samorządowe w Opatowie organizują akcję zbierania słodyczy,  
z myślą o dzieciach specjalnej troski i z rodzin najbiedniejszych 
naszej gminy. 
   Zebrane słodycze  Biblioteka przekaże do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, gdzie zostaną przygotowane paczki dla tych 
dzieci. 
   Zapraszamy serdecznie szczególnie dzieci i młodzież do udziału 
w tej Akcji, a dar serca na rzecz dzieci niech stanie się wielkim 
przesłaniem. 
 

Źródło: 
Katarzyna Szczepańska 

 
KSIĄŻKI  DLA  BIBLIOTEK 

 
   W ramach Programu Operacyjnego „Promocja  
czytelnictwa” Priorytet 1 ”Rozwój księgozbiorów bibliotek” 
Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała kwotę w wysokości 
6.415,00zł na zakup nowości wydawniczych. Za kwotę tą 
zakupiono 348 książki dla bibliotek publicznych naszej  
gminy. 
   Miłośników książek serdecznie zapraszamy do bibliotek. 

 
Źródło: 

Katarzyna Szczepańska 
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TARG PRODUKTÓW LOKALNYCH 

 

   Dzięki Fundacji „Wrota Wielkopolski” działającej w ramach pilotażowego programu LEADER+ w poniedziałek  
5 listopada br. w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej miało miejsce uroczyste otwarcie targu  
produktów lokalnych połączonych z wystawą rękodzieła rodzimych twórców. Organizacja targu możliwa była dzięki 
Fundacji „Wrota Wielkopolski” przy współpracy z Urzędem Gminy w Łęce Opatowskiej. Organizatorami targu  
z ramienia Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej byli: Mariusz Chocaj – referent ds. kultury i sportu, Katarzyna Nawrot – 
referent ds. promocji, Magdalena Osada – podinspektor ds. prognozowania rozwoju, promocji i funduszy unijnych oraz 
Artur Sołyga – referent ds. informatyki.  
   Wszystkich licznie przybyłych na imprezę gości przywitał Wójt Gminy Łęka Opatowska Pan Witold Jankowski.  
Podkreślił wagę współpracy pomiędzy czterema Gminami wchodzącymi w skład Lokalnej Grupy Działania jakim są 
„Wrota Wielkopolski” tj. pomiędzy Baranowem, Łęką Opatowską, Trzcinicą i Rychtalem. Wyraził także nadzieję na 
dalszą współpracę i rozwój regionu między innymi poprzez organizacje targów ukazujących twórczość i wyroby  
artystów i wystawców zamieszkujących tereny sąsiadujących gmin. Następnie głos zabrał Prezes Fundacji „Wrota  
Wielkopolski” Pan Grzegorz Grzunka, który opowiedział o działalności Gmin w ramach pilotażowego programu 
LEADER+ a także wspomniał o 40 działaniach, które zostały przewidziane w ramach działania „Wrót  
Wielkopolski” a które są realizowane na obszarze gmin członkowskich. Następnie głos zabrał Pan Zdzisław  
Kłodnicki Przewodniczący Rady Gminy Łęka Opatowska, który powitał przybyłych gości a także podkreślił wagę  
produktów lokalnych i wyrobów ludowych nawiązujących do polskich tradycji. Po Panu Przewodniczącym głos zabrał  
V-ce Starosta Kępiński Pan Zenon Kasprzak który wyraził nadzieję, że starostwo będzie popierać lokalną działalność, 
nie tylko artystyczną. Wyraził również swój podziw dla lokalnych artystów za odwagę w wystawianiu swoich prac  
i podkreślił talent twórców wystawiających swoje dzieła.  
   Po oficjalnych przemówieniach, wszyscy goście przybyli na imprezę  zostali zaproszeni do oglądania i kupowania  
przedstawionych na wystawie produktów oraz degustacji lokalnych specjałów kulinarnych. Wśród artystów  
wystawiających prace m.in. malarskie, fotograficzne, hafciarskie i rzeźbiarskie znaleźli się: Pani Elżbieta Żłobińska, Pani 
Hanna Błażejewska Pani Wanda Tomalik, Pani Maria Wieloch, Pan Leszek Błażejewski, Pan Henryk Bajor, Pan 
Krzysztof Podejma, Pan Tomasz Hańczak, Pan Jan Wieloch, Pan Damian Gruszka, Pan Sebastian Szefer oraz Pan 
Maksymilian Jankowski. Oprócz wyrobów artystycznych wystawiane były także lokalne produkty kulinarne z których 
smakiem można było się zapoznać takie jak: miód, nalewki, marcepan czy domowe wypieki przygotowane przez Panią 
Helenę Dylę i Pana Marka Klepacza. Swoje stoisko z wyrobami mięsnymi wystawił również „Zakład Mięsny Piotra  
i Aldony Rachel” oraz Piekarstwo i cukiernictwo „U Kucharskiego” Bartłomieja i Joanny Kucharskich. Podczas  
trwania imprezy wyświetlano także prezentację multimedialną przedstawiającą architekturę, dorobek kulturowy, walory 
przyrodnicze, inwestycje i ważne dla Gminy Łęka Opatowska wydarzenia promujące Gminę. W dniach  
13-20 listopada 2007 roku targi produktów lokalnych odbyły się również w Gminach: Baranów, Trzcinica i Rychtal. 
   Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim wystawcom oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Łęce 
Opatowskiej pod kierunkiem Pana Henryka Bajora za okazaną pomoc przy przygotowaniu targu produktów  
lokalnych.  
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XIX KONKURS RECYTATORSKI 

IM. MARII  Z  FREDRÓW  SZEMBEKOWEJ  ROZSTRZYGNIĘTY 

 

   W dniach 27,28 i 30 listopada 2007 roku dzięki „Fundacji Wrota Wielkopolski” oraz z inicjatywy Urzędu Gminy  
w Łęce Opatowskiej w miejscowej Szkole Podstawowej odbył się XIX Regionalny Konkurs Recytatorski im. Marii  
z Fredrów Szembekowej. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne. Konkurs jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem i brali w nim udział uczniowie ze 
szkół powiatu kępińskiego a także z powiatów sąsiednich.  
   Regulamin tegorocznej edycji zakładał wykonanie dwóch utworów, jednego o tematyce patriotycznej i drugiego  
o dowolnej tematyce wybranego przez siebie autora. Poziom recytacji był bardzo wysoki a zmagania recytatorów  
w poszczególnych kategoriach oceniało specjalnie powołane przez organizatora jury. W kategorii szkół podstawowych 
przyznano dwa wyróżnienia: Karolinie Bryja z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach i Annie Wolnej ze Szkoły 
Podstawowej w Rychtalu. Trzecie miejsce zajęła Lidia Biegańska z Zespołu Szkół w Trzcinicy, drugie Rafał Cieślak ze 
Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej a zwyciężczynią została Daria Zimoch z Zespołu Szkół w Nowej Wsi  
Książęcej. W kategorii gimnazjum wyróżnienia otrzymali: Sebastian Kulczyński z Gimnazjum w Mroczeniu i Piotr  
Staszewski z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. Trzecie miejsce zajęła Anna Ilska z Gimnazjum w Trzcinicy, drugie  
Martyna Moś z Gimnazjum w Mroczeniu natomiast pierwsze Michał Dembny z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie.  
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury przyznało trzy równorzędne wyróżnienia, które otrzymali: Agnieszka  
Sobczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem, Adrian Duczkowski z Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie i Ewa Niełacna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Trzecie  
miejsce zajęła Dominika Kowalska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie z drugie Dawid Tomaszek 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie a zwyciężczynią została Justyna Rybczyńska z Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem. Nagrody dla uczestników konkursu ufundowane zostały przez Urząd  
Gminy w Łęce Opatowskiej i Starostwo Powiatowe w Kępnie, które było współorganizatorem konkursu. 
   Podsumowanie imprezy odbyło się dnia 2 grudnia 2007 roku na uroczystej gali finałowej która odbyła się w Kościele 
Parafialnym p.w. Św. Idziego w Siemianicach połączonej z koncertem legendarnego zespołu „Wolna Grupa  
Bukowina”. Na koncert licznie przybyli zaproszeni goście, laureaci konkursu a także wszyscy wielbiciele i miłośnicy 
dobrej muzyki. Uroczystość poprowadził Pan Mariusz Chocaj referent ds. kultury i sportu Urzędu Gminy w Łęce  
Opatowskiej. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz obiektu proboszcz parafii Ks. Marek Olszewski, który przywitał 
serdecznie przybyłych na koncert gości a także krótko przybliżył historię rodu Szembeków. Następnie przemówił Wójt 
Gminy Łęka Opatowska Pan Witold Jankowski, który pogratulował laureatom i życzył niezapomnianych wrażeń  
towarzyszących występowi zespołu „Wolna Grupa Bukowina. Po wręczeniu nagród wyróżnionym rozpoczął się  
koncert zespołu, który wykonał ponad dwadzieścia utworów zarówno starszych jak i ze swojej najnowszej płyty. Wśród 
nich znalazły się takie hity jak: „Majster Bieda”, „Piosenka wiosenna” czy „Rzeka”. Artyści swoim występem  
wprowadzili słuchaczy w łagodny, poetycki nastrój. Po występie publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi  
brawami po których zespół bisował, a Pan Mariusz Chocaj podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie na 
uroczystość. 
   Wójt Gminy Łęka Opatowska pragnie serdecznie podziękować Pani Annie Bajor dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Łęce Opatowskiej za pomoc w organizacji XIX Konkursu Recytatorskiego im. Marii z Fredrów Szembekowej,  
Ks. Proboszczowi Markowi Olszewskiemu za umożliwienie przeprowadzenia koncertu i gali finałowej w Kościele  
Parafialnym p.w. Św. Idziego w Siemianicach, firmie Redox Pana Józefa Poźniaka za profesjonalne nagłośnienie  
i oświetlenie koncertu a także „Hotelowi Wielkopolskiemu” w Siemianicach za przyjęcie gości. 
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GMINNY FESTIWAL PIOSENKI 
 
   Dnia 23.10.2007 roku w sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego w Opatowie odbyły się eliminacje do 
Powiatowego Festiwalu Piosenki pod nazwą „Piosenka jest dobra na wszystko” który odbył się w Domu strażaka w Bralinie  
(Piramidzie) dnia 28.10.2007r. Organizatorem eliminacji oprócz Gimnazjum w Opatowie był Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej. 
Eliminacje rozpoczęły się o godzinie 10.00. Na początku Pani Dyrektor Anna Synowiec przywitała wszystkich zgromadzonych 
gości a następnie oddała głos prowadzącej imprezę uczennicy Ninie Podejmie. W festiwalu udział wzięło łącznie 14 uczestników  
a konkurs odbywał się w następujących kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 
Zwycięzcą w najmłodszej kategorii wiekowej została Katarzyna Piszczałka ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej, która 
reprezentowała Gminę w Bralinie gdzie zajęła I miejsce. W kategorii IV-VI Jury przyznało dwa równorzędne pierwsze miejsca: 
Darii Gąszczak ze Szkoły Podstawowej z Siemianic i Przemysławowi Klepaczowi ze Szkoły Podstawowej w Trzebieniu. Drugie 
miejsce w tej kategorii zajęła Justyna Skąpska ze Szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej. Jury zadecydowało również, że  
reprezentantem Gminy Łęka Opatowska na konkursie w Bralinie będzie Przemysław Klepacz (który w Bralinie zajął III miejsce). 
Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Karolina Szymanek ze Szkoły Podstawowej w Siemianicach – przedstawicielka Gminy 
na Festiwal Powiatowy a drugie i trzecie miejsce kolejno zajęły: Anna Chyl z Łęki Opatowskiej i Magdalena Bulak z Kuźnicy  
Słupskiej. W kategorii Szkół ponadgimnazjalnych Gminę Łęka Opatowska w Bralinie reprezentowała Marta Bulak, która zajęła  
I miejsce. Występy uczestników oceniała specjalnie powołana przez organizatorów komisja w skład której weszli: Pani Jadwiga 
Kłodnicka - Przewodnicząca, Pan Ireneusz Solski, oraz Pan Andrzej Ciurys. O sprzęt nagłaśniający  zadbał i nad całością czuwał 
główny koordynator festiwalu z ramienia Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej Referent ds. kultury i sportu Pan Mariusz Chocaj. 
Piękną dekorację przygotowała młodzież Gimnazjum pod kierunkiem Pani Justyny Gruszki-Blicharczyk i Pani Joanny Durlej. 
   Po przesłuchaniach konkursowych ogłoszona została przerwa podczas której Jury udało się na obrady. Po przerwie nastąpiło 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez  Wójta Gminy Łęka Opatowska Pana Witolda Jankowskiego i Panią Dyrektor  
Gimnazjum Annę Synowiec. Wszyscy wyróżnieni otrzymali piękne statuetki ufundowane przez Wójta Gminy. Przewodnicząca Jury 
zabierając głos podkreśliła wyrównany poziom konkursu i pochwaliła talent i wysiłki uczestników. Mimo chęci nagrodzenia  
wszystkich ograniczenia regulaminowe spowodowały wyróżnienie tylko najlepszych. Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Pan 
Witold Jankowski dziękując wszystkim za uczestnictwo i wspaniałe prezentacje.  
 

         
 

 

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

   Dnia 11 listopada 2007 roku w Gminie Łęka Opatowska odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Obchody 
rozpoczęła o godzinie 11.15 uroczysta Msza Święta za ojczyznę w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe  
w Łęce Opatowskiej. Na mszy obecne były poczty sztandarowe Kombatantów, uczniów Gimnazjum im. Kard. Stefana  
Wyszyńskiego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Po mszy Wójt Gminy Pan Witold Jankowski, Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Zdzisław Kłodnicki, radni: Pan Henryk Rogalewski, Pan Marcin Jeziorny, Pan Jerzy Flaczyk, dyrektorzy szkół Pani 
Anna Synowiec i Maria Haziak a także kombatanci zamieszkujący teren Gminy: Pan Stanisław Jeziorny, Pan Stefan Szadek, Pan 
Piotr Holka i poczet sztandarowy Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego udali się na miejsca pamięci złożyć hołd żołnierzom 
walczącym za wolność ojczyzny. Jako pierwszy odwiedzili cmentarz w Opatowie gdzie złożyli wieńce i zapalili znicze pod  
pomnikiem ku czci żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej i powstaniach. Następnie delegacja udała się pod Kościół Parafialny 
pod wezwaniem Św. Idziego w Siemianicach gdzie również zostały złożone kwiaty i zapłonęły znicze za poległych w obronie  
ojczyzny.   
 

       
 



 
STR. 5 www.leka-opatowska.pl  

 

 

BIULETYN GMINNY NR 9/2007 

ZAPROSZENIE NA XV SESJĘ RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

   Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XV Sesji Rady Gminy Łęka Opatowska, która odbędzie się dnia  19.12.2007 
roku (środa) o godzinie 12.00 w sali Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. 

Przewodniczący Rady 

Zdzisław Kłodnicki 
 
 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA  27.11.2007 R. 

 

Uchwała Nr XIV /61/ 2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok 

Uchwała Nr XIV /62/ 2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XIV /63/ 2007 
 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XIV /64/ 2007 w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych, 

Uchwała Nr XIV /65/ 2007 
 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  
ścieków, 

Uchwała Nr XIV /66/ 2007 
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/24/98 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 03 czerwca 1998 r. 
dotyczącej szczegółowych zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów  
komunalnych. 

Uchwała Nr XIV /67/ 2007 
 

w sprawie opłaty od posiadania psa 

Uchwała Nr XIV /68/ 2007 
 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka  
Opatowska za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, 

Uchwała Nr XIV /69/ 2007 
 

w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 

Uchwała Nr XIV /70/ 2007 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łęka Opatowska do Stowarzyszenia 
Gmin Powiatu Kępińskiego. 

 
 

 
   Na mocy Uchwały Nr XIV /62/ 2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie:  
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości uchwala się stawki  podatku od nieruchomości : 

1) od gruntów: 

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez  względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków -  0,65 zł/m 2 

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne  lub elektrowni wodnych - 3,74 zł /ha 

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  pożytku 
publicznego -  0,25 zł/m2 

2)  od budynków lub ich części  

a/ mieszkalnych -  0,55  zł/m2 

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od  budynków  mieszkalnych lub  ich części zajętych na  
prowadzenie działalności gospodarczej - 17,20 zł/m 2 

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  8,86 zł/m 2          

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  3,84 zł/m2  

e/  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  
publicznego -  3,80 zł/m 2             

3)  od budowli - 2% ich wartości 
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   Na mocy Uchwały Nr XIV /64/ 2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 listopada 2007 roku  
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych uchwala się roczne 
stawki podatku od środków transportowych w 2008 roku w wysokości: 

 

Samochody ciężarowe 

powyżej 3,5 - 5,5 t 

powyżej 5,5 - 9 t 

powyżej 9 – 12 t 

490 zł 

830 zł 

1040 zł 

Ciągniki siodłowe 
od 3,5 – 12 t 

Od 12 – 40 t i więcej 

1100 zł 

950 – 2550 zł 

Przyczepy i naczepy 
od 7 – 12 t 

12 – 38 t i więcej 

920 zł 

730 - 1490 zł 

Autobusy 
mniej niż 30 miejsc 

30 miejsc i więcej 

1100 zł 

1710 zł 

 

 

 
   Na mocy Uchwały Nr XIV/65/ 2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 listopada 2007 roku  
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,  
zatwierdza się następujące taryfy za dostarczanie wody i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
dla poszczególnych grup odbiorców w roku 2008 w brzmieniu określonym w tabelach Nr I i II. 
 

 
1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

GRUPA TARYFOWA 
CENA  

W ZŁ/M3 BRUTTO 

OPŁATA 
ABONAMENTOWA W 

ZŁ/MIESIĘCZNIE 
BRUTTO 

Dla gospodarstw domowych, rolnych, placówek 
SPZOZ-u i placówek oświatowych 

 

1,71 2,00 

Odbiorcy pozostali 
2,35 

 
2,00 

 

2. Wprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów. 

GRUPA TARYFOWA 
CENA  

W ZŁ/M3 BRUTTO 

Dla gospodarstw domowych, 
rolnych, placówek SPZOZ-u  
i placówek oświatowych 

 
Ścieki z kanalizacji 

2,14 

 
Ścieki dowożone z terenu gminy 

1,61 

 
Ścieki spoza terenu gminy 

2,68 

Odbiorcy 
pozostali 

 
Ścieki z kanalizacji 

2,78 

 
Ścieki dowożone z terenu gminy 

2,11 

 
Ścieki spoza terenu gminy 

3,53 

 

3. Stawka opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych miesięcznie: 3,00 zł brutto od  
mieszkańca,  nie więcej niż 15,00 zł brutto od posesji. 
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   Na mocy Uchwały Nr XIV /67/ 2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie: opłaty od 
posiadania psów wprowadza się na terenie Gminy Łęka Opatowska opłatę od posiadania psów. 
 
Stawkę  roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 15,00 zł za każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną. 
 
 

 
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z TERENU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA  

W WORKACH CZARNYCH NASTĘPUJE WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU 
 

 
Lp. 

 
Miejscowość Termin wywozu 

1. Łęka Opatowska 2-gi czwartek miesiąca 

2. Opatów 1-wszy czwartek miesiąca 

3. Siemianice 3-ci czwartek miesiąca 

4. Raków 3-ci czwartek miesiąca 

5. Piaski 2-gi czwartek miesiąca 

6. Trzebień 1-wszy czwartek miesiąca 

7. Biadaszki 1-wszy czwartek miesiąca 

8. Lipie 2-gi czwartek miesiąca 

9. Szalonka 3-ci czwartek miesiąca 

10. Kuźnica Słupska 2-gi czwartek miesiąca 

11. Marianka Siemieńska 3-ci czwartek miesiąca 

12. Zmyślona Słupska 2-gi czwartek miesiąca 

 
 

   Wywóz odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Łęka Opatowska odbywa się raz na kwartał w workach  
następujących kolorów: ZIELONY – SZKŁO, NIEBIESKI – MAKULATURA, ŻÓŁTY – PLASTIK. 
 
   Termin odbioru odpadów segregowanych w IV kwartale 2007r. wyznaczony został na dzień 15 grudnia 2007r. (sobota) 
na terenie całej gminy. Worki na IV kwartał 2007r., przysługujące zgodnie z umową  są do odbioru u sołtysów. W przypadku  
wykorzystania wszystkich worków istnieje możliwość zakupu ich w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska pokój 108 w cenie 1,00zł za 
sztukę. 
 
   Termin odbioru odpadów segregowanych i wielkogabarytowych w I kwartale 2008r. wyznaczony został na dzień: 

15 marca 2008r. - odpady segregowane i 29 marca 2008r. - odpady wielkogabarytowe 

 
 

 
ODDANO DROGI DO UŻYTKU 

 
   Dnia 30 listopada 2007 roku oddano do użytku nowe drogi gminne dofinansowane przez Marszałka Województwa  
Wielkopolskiego: 

 300m drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipie. Koszt inwestycji - 122 042,70 zł.  

 296 m drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siemianice. Koszt inwestycji - 118 135,43 zł. 
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KONKURSY MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI 

   Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań państwowych z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” w 2008 r. 

1. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury  
Fizycznej: a) zakup i dystrybucja sprzętu sportowego), b) organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, c) organizacja 
wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów, d) organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży w okresach wolnych od nauki, e) organizacja szkoleń dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą f) promowanie sportu dzieci 
 i młodzieży. 

2. Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest  
działalność w zakresie rozwijania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Priorytetowo traktowane będą 
oferty: a) o zasięgu ogólnopolskim, realizowane w formie programów, kampanii oraz imprez masowych, b) promujące  
prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, c) angażujące działania i środki finansowe różnych  
podmiotów i środowisk, d) rozszerzające dostęp do aktywności sportowej, e) przedstawione przez podmioty, które nie otrzymywały 
dofinansowania w latach poprzednich. Konkurs ma charakter otwarty i jest rozstrzygany cyklicznie na kolejnych posiedzeniach 
komisji konkursowej. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 24 43 128, 24 43 206, 24 43 214, 24 43 130, na 
stronie internetowej www.msport.gov.pl, lub w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej pod numerem (062) 78 10 535.  

   Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadań państwowych realizowanych w ramach  
projektu „KAROL” w 2008r. 

Celem projektu jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz  
w rodzinie ze wsi i małych miast (do 25tys mieszkańców). Oferta dotyczy realizacji następujących zadań finansowanych ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 1) zakup i dystrybucja sprzętu sportowego,2) organizacja imprez sportowych 
 i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży,3) organizacja obozów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,4) organizator sportu 
dzieci i młodzieży. W ramach projektu można składać również oferty na zadania finansowane z budżetu państwa:  
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, 2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie.  
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu: 12 000 000 zł.  Do konkursu na realizację zadań objętych programem 
mogą przystąpić jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, realizujące zadania statutowe w obszarze kultury fizycznej 
i sportu, dysponujące bazą niezbędną do realizacji projektu we wsiach i małych miastach  (do 25tys mieszkańców).Więcej informacji 
pod numerem telefonu: (22) 2443 130; (22) 2443 206; (22) 2443 215; (22) 2443 214; lub w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej 
(062) 78 14 535. 

 
DOFINANSOWANIE DLA „WILKÓW” 

 
   Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy WILKI Opatów otrzymał dofinansowanie na podstawie ogłoszonego konkursu na 
realizację zadań państwowych dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci" w IV kwartale 2007r. Zadania 
dofinansowywane w ramach konkursu to m.in.: zakup i dystrybucja sprzętu sportowego, organizacja masowych imprez sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresach wolnych od 
nauki, promocja sportu dzieci i młodzieży. MUKS WILKI otrzymał dofinansowanie w priorytecie organizacja masowych imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na XIII Otwarty (regionalny) Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Łęka Opatowska. Turniej odbył się w dniach 1-2 grudnia 2007r. w sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. kard. Stefana  
Wyszyńskiego w Opatowie. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosiła 34 700,00 zł, w tym kwota dofinansowania  
to 15 000,00zł. 
 

 
GMINNE CENTRUM INFORMACJI W OPATOWIE 

 
   Od listopada b.r. po zakończeniu prac remontowych, Gminne Centrum Informacji jest już otwarte. Usługi jakie oferuje GCI to: 
udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, możliwość korzystania z urządzeń biurowych: ksero, faks,  
dostęp do informacji z zakresu rynku pracy, informacje na temat Unii Europejskiej, udostępnianie pomieszczenia oraz pomoc  
w organizowaniu spotkań, zebrań i imprez okolicznościowych. 
   GCI w Opatowie czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00. 
   Kontakt: GCI w Opatowie, ul. Poznańska 59, 63-645 Łęka Opatowska, Tel./Fax: (062) 78 14 524, www.gci.opatow.internetdsl.pl 

http://www.gci.opatow.internetdsl.pl/

