
B I U L E T Y N   
G M I N N Y   NR 3/2007 
URZĄD GMINY W ŁĘCE OPATOWSKIEJ Data wydania 30.03.2007 

BIULETYN GMINNY NR 3/2007 

  

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 

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH- POWYŻEJ 

60 000 EURO 

 
ZAMAWIAJĄCY  
 

Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, 63-645 Łęka Opatowska,  
ul. Akacjowa nr 4, woj. wielkopolskie, tel. 062 7814520, fax 062 
7814521,  email: sekretariat@leka-opatowska.pl. 
Osoba do kontaktów: Halina Drobina 
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów” 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.  

Sposób uzyskana SIWZ – strona internetowa:  
www.leka-opatowska.pl. 
Termin składania  ofert: 12.04.2007 godzina 14:00. 
wadium: 65 000,00 zł. 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wykonanie robót budowlanych „stanu surowego zamknięte-
go” Sali sportowej w Łece Opatowskiej  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.  
Sposób uzyskana SIWZ – strona internetowa 
 www.leka-opatowska.pl  
Termin składania  ofert: 07.05.2007 godzina 14:00. 
wadium: 15 000,00 zł 

„BLISKO BOISKO” 

  Ministerstwo Sportu realizuje program „Blisko Boisko” 
dotyczący budowy boisk piłkarskich całorocznych  
z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach areny 30m x 
60m. Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej złożył wniosek o 
zakwalifikowanie projektu budowy ww. boiska w miejscowo-
ści Opatów. 

WYMIANA MŁODZIEŻY 

  W dniach od 7- 24 marca 2007 r. 14-osobowa grupa mło-
dzieży z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Opatowie po raz pierwszy przebywała w partnerskiej gminie 
Hinte. W ciągu tygodniowego pobytu młodzież uczestniczyła 
w zajęciach szkolnych, poznawała gminę, zwiedzała okolice, a 
przede wszystkim poznawała niemieckich rówieśników i ich 
codzienne życie.  
Wymiana szkolna jest współfinansowana przez Polsko-
Niemiecką Współpracę Młodzieży. 

KONKURSY FUNDACJI        

WSPOMAGANIA WSI !!!  

1. "Pożyteczne wakacje 07"- termin składania wniosków 
do 11 maja 

2. „Kultura Bliska” Chronimy nasze dziedzictwo kul-
turowe- termin składania wniosków do 23 kwietnia 2007 

3. „Środowisko naturalne naszą szansą”- termin składa-
nia wniosków do  18 kwietnia 2007 

  W konkursach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: 
stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, 
niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety 
społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje 
młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy 
odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotni-
cze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Każda organiza-
cja może złożyć tylko jeden wniosek. 
Więcej informacji nt. konkursów można uzyskać na stronie 
internetowej www.fww.org.pl oraz w Urzędzie Gminy pod 
numerami tel: 062 78 145 35, 062 78 145 24 

SPOTKANIE SOŁTYSÓW 

  W dniu 19.03.2007r. odbyło się spotkanie sołtysów z terenu 
Gminy Łęka Opatowska z Wójtem Gminy - Witoldem Jankow-
skim, Sekretarzem – Waldemarem Balcerkiem, Kierownikiem 
referatu budownictwa – Tomaszem Jerczyńskim, Przewodni-
czącym Rady Gminy- Zdzisławem Kłodnickim, Dyrektorem 
Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach- Krzyszto-
fem Durczakiem oraz lekarzem weterynarii- Zbigniewem Klim-
czakiem. Tematami przewodnimi spotkania były podział środków 
budżetowych na gruntowe drogi gminne oraz dyskusja na temat 
sposobów znakowania psów przez chipy lub tatuaże w celu ich 
ewidencjonowania, szczepienia psów, szkody powodowane przez 
źle utrzymane psy wśród zwierzyny leśnej. W związku z faktem, iż 
problem wałęsających się psów jest zjawiskiem bardzo szko-
dliwym społecznie apelujemy do wszystkich właścicieli o wy-
wiązywanie się z obowiązków, jakie należy spełniać będąc w po-
siadaniu ww. czworonoga. Obowiązki zamieszczamy na ostatniej 
stronie bieżącego biuletynu.  
 

WYNIKI NABORU 

  Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łęce Opatowskiej 
w wyniku zakończenia procedury naboru została Pani Mo-
nika Sarnowska zamieszkała w Siemianice- Klasak. Kandy-
datka uzyskała najwyższą ilość punktów w przeprowadzonym 
postępowaniu kwalifikacyjnym. 

mailto:sekretariat@leka-opatowska.pl
http://www.fww.org.pl/
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ODSZKODOWANIA ZA SZKODY ŁOWIECKIE 

  Podstawowym aktem prawnym, który reguluje problematykę szkód łowieckich jest ustawa z dnia 13 października 1995 roku – 
Prawo Łowieckie (D.U. Nr 147. póz. 713 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie Rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 15 
lipca 2002 roku w sprawie określenia sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody  
w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. Nr 126 poz. 1081 z 2002 r.). 
Rolnik, by uzyskać odszkodowanie, musi zgłosić szkodę nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia jej powstania, do zarządcy lub 
dzierżawcy obwodu łowieckiego. 
Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach zawiadamia, że szkody powstałe na terenach Gminy Łęka Opatowska, będą-
cych pod zarządem Ośrodka Hodowli Zwierzyny LZD Siemianice należy zgłaszać pisemnie (podając adres i nr tel. kontaktowego) 
w siedzibie Nadleśnictwa, na wskazany wyżej adres do p. Michała Nawrota. Oględzin szkód dokonuje się niezwłocznie, nie później 
niż w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia. Jeżeli rolnik zamierza dokonać sprzętu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych 
musi o tym zawiadomić szacującego szkodę nie później niż siedem dni przed planowanym zbiorem. Wypłaty odszkodowania do-
konują zarządcy lub dzierżawcy obwodów łowieckich w terminie do trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokołu szacowania 
szkody. 
Odszkodowanie nie przysługuje: 

1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych, 
2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej 

niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez wojewodę. 
3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub za-

rządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom. 
4. za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na l hektar uprawy. 
5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. 
6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych. 

O G Ł O S Z E N I E 

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie informuje, że dnia 3 kwietnia 2007r. o godz. 10.00 w Sali Urzędu 
Gminy w Łęce Opatowskiej odbędzie się szkolenie dla rolników dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie do 
gruntów na rok 2007r. 
Jednocześnie informujemy, iż odbiór wypełnianych wniosków przez pracownika AriMR nastąpi w dniu 26 kwietnia 2007r.  
w godz. 9.00 do 15.00 w GCI w Opatowie 

B I B L I O T E K A  

  W Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowie zakończył się trwający od listopada 2006 roku remont i adaptacja dodatkowego 
pomieszczenia. Metraż biblioteki zwiększył się o 45 m2 . Działają wypożyczalnia, czytelnia, kącik internetowy. Dyrekcja biblioteki 
serdecznie zaprasza wszystkich czytelników do odwiedzania biblioteki. GBP w Opatowie dysponuje bogatym księgozbiorem pod-
ręcznym oraz zbiorem czasopism.  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY – OPATÓW 
  

  
Lp. 

Nr ewidencyjny 
nieruchomości 

Oznaczenie w 
księdze wieczy-

stej KW Nr 

Powierzchnia 
w ha 

Położenie 
nieruchomości w 

m. Opatów 

  

Opis nierucho-
mości 

  
Przeznaczenie w planie 

miejscowym 

Przeznaczone do 
sprzedaży 

Cena wywoławcza w zł wg. 
wyceny plus koszty operatu 

szacunkowego.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1273 54943 0,0792ha Osiedle Młodych działka budowlana 

Tereny  budownictwa 

jednorodzinnego – MN1, 

MN2, MN3 

w drodze przetargu 

ustnego nieograni-

czonego 

8.865,00 

2. 1279 54943 0,0863 ha Osiedle Młodych działka budowlana 

Tereny  budownictwa 

jednorodzinnego – MN1, 

MN2, MN3 

w drodze przetargu 

ustnego nieograni-

czonego 

9.641,00 

3. 1280 54943 0,0864ha Osiedle Młodych działka budowlana 

Tereny  budownictwa 

jednorodzinnego – MN1, 

MN2, MN3 

w drodze przetargu 

ustnego nieograni-

czonego 

9.652,00 

 
Do ceny wywoławczej każdej nieruchomości należy doliczyć 22%podatku VAT 
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O G Ł O S Z E N I E 

  Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej zwraca się z uprzejmą prośba do mieszkańców Gminy szczególnie do mieszkańców Łęki 
Opatowskiej o zapoznanie się z własnymi zbiorami starych fotografii. Jeżeli ktoś z Państwa dysponuje zdjęciami budynku Starej 
Szkoły w Łęce Opatowskiej (budynek dworski) w pierwotnym stanie tzn. przed wykonaniem dobudówki na świetlicę, uprzejmie 
prosimy o udostępnienie fotografii do celów rekonstrukcji pierwotnego wyglądu budynku. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia 
ukazujące budynek od strony parku. Ewentualne zdjęcia przyjmowane będą Pani Magdaleny Osada w Gminnym Centrum infor-
macji w Opatowie. Zdjęcia będą skanowane i bezzwłocznie Państwu oddawane.  

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA 21 LUTEGO 2007 r. 

 

Uchwała Nr VI/28/2007  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej 

Odwołanie Zdzisława Kłodnickiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ze składu tej 

komisji 

Uchwała Nr VI/29/2007 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

W skład Komisji Rewizyjnej powołano Ewę Kosińską, która jednocześnie została Przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej 

Uchwała Nr VI/30/2007 w sprawie zabezpieczenia w latach 2008 i 2009 środków finansowych na kontynuację rozpoczętej w 
2006 roku inwestycji pn. "Budowa Sali sportowej w Łęce Opatowskiej 

Środki na wykonanie zadania inwestycyjnego zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych na 
rok 2008 i 2009 

Uchwała Nr VI/31/2007 w sprawie zabezpieczenia w uchwale budżetowej na 2008 rok środków finansowych pozwalających 
na kontynuację oraz terminowe zakończenie rozpoczętego w 2007 roku zadania inwestycyjnego 

Środki na zadanie inwestycyjne- budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie- zostaną zabezpieczone w 
uchwale budżetowej na rok 2008 

Uchwała Nr VI/32/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007r. 
treść uchwały budżetowej znajdą państwo na stronie internetowej: 
http://www.bip.leka-opatowska.pl  - dział- Prawo lokalne lub Uchwały 

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE DNIA 28 MARCA 2007 r. 

 

Uchwała Nr VII/33/2007  w sprawi zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na 2008 r. na poręczenie dla 
Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa 

Uchwała Nr VII/34/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007 r. 

Uchwała Nr VII/35/2007 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 
logopedów, psychologów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okre-
ślone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin po zaciągnięciu opinii 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawi stanowiska Rady Gminy Łęka Opatowska dotyczącego włączenia drogi S11 do Transeuro-
pejskiej Sieci Transportowej TEN-T 

Radni wyrazili pozytywną opinię w/w sprawie 

Uchwała Nr VII/37/2007 W sprawie zmian w składzie osobowym komisji planowania i budżetu 

W miejsce Ewy Kosińskiej powołano Zdzisława Kłodnickiego 

Uchwała Nr VII/38/2007 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze 

Skarga dotyczy uchylenia przez wojewodę uchwały Rady Gminy w Łęce Opatowskiej nr V/24/2007 
z 31.01.2007r.  

Uchwała Nr VII/39/2007 W sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 

Obowiązek dotyczy Skarbnika oraz Sekretarza Gminy.  

http://www.bip.leka-opatowska.pl/
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska ! 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu, aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 

 rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia. 

Wesołego Alleluja! 

  

Witold Jankowski – Wójt Gminy 

Zdzisław Kłodnicki – Przewodniczący Rady Gminy 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA  DOMOWE WG PRZEPISÓW LOKALNYCH 
(WYCIĄG Z UCHWAŁY RADY GMINY NR XLIV/201/2006 Z DNIA 25.X. 2006R. -  

 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁĘKA OPATOWSKA) 

 
§ 23 

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, mającej na 
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 
2. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na 
terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.  

§ 24 
1. Do obowiązków osób utrzymujących psy, należy: 
a) zarejestrowanie psa; 
b) oznakowanie psa; 
c) wyposażenie psa w obrożę; 
d) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, póz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy 
 i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży gminnej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 
e) uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, póz. 687). 
f) prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust.2; 
g) pies rasy uznawanej za agresywną lub pies rasy dużej i średniej w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec; 
h) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi z zastrzeżeniem ust.3; 
i) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych bez zgody właściciela, do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przezna-
czonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; ograniczenie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodni-
ków; 
j) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk szkolnych ogródków 
przedszkolnych, 
k) usuwanie niezwłocznie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku pu-
blicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach rozdziału dróg itp.); posta-
nowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów- przewodników. 
W przypadku braku specjalistycznych pojemników na psie odchody dopuszcza się składowanie ich w koszach ulicznych po odpowiednim opakowaniu. 
2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, w przypadku ras uznanych za niebezpieczne i mieszańców tych ras, oraz psów rasy dużej 
 i średniej w inny sposób zagrażający otoczeniu, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma 
możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. 
3. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca, w przypadku ras uznanych za niebezpieczne i mieszańców tych ras, jest dozwolone wyłącznie na terenie 
nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowa-
nej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. 

§ 26 
  1. Pomieszczenia (kojce, budy itp.) dla psów powinny być lokalizowane w sposób niekorzystnego miejscu niemającym niekorzystnego wpływu na naj-
bliższe otoczenie. 
2. Pomieszczenia dla psów nie mogą być lokalizowane bezpośrednio przy granicy nieruchomości gruntowej i w odległości mniejszej niż 5 m od budynku 
mieszkalnego znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości. 
3. Minimalna odległość pomieszczeń dla psów od granicy nieruchomości wynosi 2 m. 
4. Ustalenia zawarte w ust. 2 i 3 nie mają zastosowania w przypadku, gdy pomieszczenia dla psów znajdują się w budynkach o pełnych ścianach,  
a wybieg dla psów znajduje się od strony innej niż od strony granicy nieruchomości sąsiedniej. 
5. Za zgodą właścicieli nieruchomości sąsiednich dopuszcza się odstępstwa od przepisów ust. 2 i 3. 
6. W lokalach budynków wielomieszkaniowych mogą być przetrzymywane psy, które swoim zachowaniem nie zakłócają spokoju. 

§ 27 
Zakazuje się hodowli i chowu zwierząt domowych na terenach osiedli mieszkaniowych i zwartej zabudowy. Za hodowlę i chów uznaje się utrzymywanie, 
co najmniej 3 zwierząt domowych. 

§ 28 
1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, zagrożenia i uciążliwości spowodowane ich zachowa-
niem. 
 


