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Opracowanie: 
 
Urząd Gminy Łęka Opatowska 
 
we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Roz-
woju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Spółka komandytowa oraz Krajowym Instytutem Ja-
kości. 
 
Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe 
referatów Urzędu Gminy Łęka Opatowska oraz gmin-
nych jednostek organizacyjnych. 
W ramach przygotowania raportu zostały przeanali-
zowane wszystkie programy, polityki i strategie obo-
wiązujące w Gminie. 
 
Raport o stanie Gminy Łęka Opatowska zawiera dane 
według stanu na 31 grudnia 2021 roku, o ile nie za-
znaczono inaczej. 
Elektroniczna wersja raportu znajduje się na stronie 
internetowej http://leka-opatowska.pl/ oraz na stro-
nie https://lekaopatowska.bip.net.pl/ 
 

 

 

 
  

http://leka-opatowska.pl/
https://lekaopatowska.bip.net.pl/
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Szanowni Państwo,  
 
Już po raz czwarty przekazuję Państwu „Raport o stanie gminy”. Jest to obowiązek i wymóg 
prawny, który stwarza samorządom możliwość zaprezentowania zbiorczej informacji na te-
mat wyznaczonych celów, realizowanych działań oraz osiągniętych wyników. Obowiązek 
ten wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 
2020 r. poz. 713 ze zm.). Jego celem jest obiektywne przedstawienie informacji z zakresu 
funkcjonowania Gminy, jego sytuacji gospodarczej, demograficznej oraz zrealizowanych za-
dań i inwestycji w zakresie polityki przestrzennej, mieszkaniowej, społecznej, edukacyjnej, 
transportu i ochrony środowiska. 

Ostatni rok nie przyniósł zakończenia globalnej pandemii, co utrudniło powrót do normal-
nego życia. Mimo to, udało się wykonać  dużą część zaplanowanych inwestycji. Gmina otrzy-
mała dwie dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dzięki czemu możliwe było 
wykonanie  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalonka oraz I etap w miejscowości Pia-
ski. Dzięki dotacjom z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego przebudowano 
drogi gminne w Biadaszkach, Opatowie oraz w Łęce Opatowskiej. Podczas przebudowy 
drogi gminnej w Łęce Opatowskiej wykonano jednocześnie kanalizację deszczową oraz wy-
mieniono sieć wodociągową. Do kolejnych domostw dotarła także sieć wodociągowa i ka-
nalizacyjna np. na ul. Radosnej w Opatowie. W Rakowie powstała wiata wraz z siłownią 
zewnętrzną, natomiast Szalonce został wybudowany plac zabaw. W  Łęce Opatowskiej 
stworzyliśmy kolejną „Szatnię na medal”. Dzięki środkom pozyskanym z Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych została wybudowana placówka wsparcia 
osób niepełnosprawnych – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Opatowie, która rozpoczęła 
swoje funkcjonowanie 3 stycznia 2022r. 

Dziękuję Radnym Gminy Łęka Opatowska, którzy współdecydowali o inwestycjach oraz 
wpłynęli na sukcesywną realizację przedsięwzięć rozwijających Gminę. Dziękuję pracowni-
kom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za wsparcie merytoryczne i wspólną pracę 
na rzecz samorządu. Szczególne podziękowania należą się również mieszkańcom, którzy 
mimo niesprzyjających warunków angażowali się w spełnianie potrzeb lokalnej społeczno-
ści. Chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom służby zdrowia oraz osobom, 
które przyczyniły się do walki z epidemią.  

Przed nami kolejne wyzwania i plany związane z powrotem do wcześniejszych aktywności, 
organizacji życia towarzyskiego i kulturalnego dla mieszkańców.  

Raport o stanie Gminy za 2021 rok w sposób rzetelny i dokładny prezentuje obraz naszej 
Gminy. Zachęcam więc Państwa do poświęcenia chwili czasu na zapoznanie się z niniejszym 
dokumentem.  
 

Wójt Gminy Łęka Opatowska 
Adam Kopis 
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Podstawa prawna 

 

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., Raport o stanie Gminy przedstawia co 

roku Wójt Radzie Gminy nie później niż do 31 maja. Obejmuje on podsumowanie działalności Wójta 

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady 

Gminy i funduszu sołeckiego. 

 

Raport o stanie Gminy rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Rozpatrywany jest on w pierwszej 

kolejności, a etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem Wójtowi wo-

tum zaufania. 

 
Główne kierunki działań Gminy w 2021 roku 

 

W 2021 r. Gmina Łęka Opatowska konsekwentnie realizowała zadania wynikające z polityk, progra-

mów, strategii przyjętych na szczeblu lokalnym, a także zadań zleconych przez władzę rządową. 

Działania skierowane były przede wszystkim na rozwój infrastruktury technicznej, drogowej, rozwój 

usług dedykowanym osobom z niepełnosprawnością (budowa Centrum opiekuńczo – mieszkal-

nego, zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych), zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 

(Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie), rozwój odnawialnych źródeł 

energii oraz podniesienie estetyki przestrzeni. Działania te były zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy 

Łęka Opatowska do 2026 roku będącą nadrzędnym dokumentem strategicznym w Gminie oraz 

przyjętą misją, którą jest:  

 

„Teraźniejszością  i  przyszłością  Gminy Łęka  Opatowska jest  jej  zrównoważony  rozwój  w  har-

monii  ze  środowiskiem  przyrodniczym,  gospodarczym  i społecznym,  umożliwiający przekształce-

nie gminy w wyróżniające się w otoczeniu ośrodków miejskich  atrakcyjne  miejsce zamieszkania, 

pracy i wypoczynku z dobrze wykształconymi i silnymi funkcjami gospodarczymi, turystycznymi, re-

kreacyjnymi i wypoczynkowymi o znaczeniu regionalnym.” 

 

Jednocześnie Wójt Gminy wykonywał uchwały Rady Gminy Łęka Opatowska, których w 2021 r. pod-

jęto łącznie 73. W Gminie realizowano również zadania w ramach wyodrębnionego w gminnym 

budżecie funduszu sołeckiego, na który przeznaczono ponad 446 tys. zł. Do najważniejszych zadań 

zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego należą m.in. remonty remizy OSP, zakup wyposaże-

nia OSP i modernizacje Sal Wiejskich.  
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1.1. Wstęp 

 

Gmina funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym. Doku-

ment określa, m. in zakres działania i zadania Gminy, kompetencje władz oraz akty prawa miejsco-

wego stanowionego przez gminę. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

 

• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz go-

spodarki wodnej; 

• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunal-

nych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

• działalności w zakresie telekomunikacji; 

• lokalnego transportu zbiorowego; 

• ochrony zdrowia; 

• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

• gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

• edukacji publicznej; 

• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami; 

• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

• targowisk i hal targowych; 

• zieleni gminnej i zadrzewień; 

• cmentarzy gminnych; 

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciw-

powodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 

• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administra-

cyjnych; 

• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i praw-

nej; 

• wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatel-

skiej; 

• promocji Gminy; 

• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie ; 

• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

Statut Gminy Łęka Opatowska przyjęty został Uchwałą Nr LVII/267/2018 Rady Gminy Łęka Opatow-

ska z dnia 18 października 2018 r. W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopol-

skiego z dnia 28 listopada 2018 r. Statut został zmieniony Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Gminy Łęka 

Opatowska z dnia 19 grudnia 2018 r.  
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1.2. Charakterystyka Gminy  

Gmina Łęka Opatowska jest gminą wiejską położoną w południowej części województwa wielkopol-
skiego przy trasie Poznań-Katowice. Jest „południową bramą” Wielkopolski, leżącą na styku trzech 
województw. Na północnym wschodzie Gmina graniczy z województwem łódzkim (Gmina Wieru-
szów i Gmina Bolesławiec), na południu z województwem opolskim (Gmina Byczyna). Wielkopolscy 
sąsiedzi Gminy Łęka Opatowska to: od zachodu – Gmina Trzcinica, od północnego zachodu – Gmina 
Baranów. 
 
Ze względu na położenie fizyczno-geograficzne Gmina zlokalizowana jest w obrębie Wysoczyzny 
Wieruszowskiej (165-200 m n.p.m.) i pod względem morfologicznym jest słabo urozmaicona. Sie-
dzibą Gminy jest miejscowość Łęka Opatowska.  
 
W skład Gminy wchodzi 12 sołectw: Biadaszki, Kuźnica Słupska, Lipie, Łęka Opatowska, Marianka 
Siemieńska, Opatów, Piaski, Raków, Siemianice, Szalonka, Trzebień, Zmyślona Słupska.   
 
Odległości drogowe do ważniejszych dużych miast są następujące: stolica województwa – Poznań 
– oddalona jest o ok. 200 km na północ, najbliższe duże miasto – Wrocław – oddalony jest                             
o ok. 100 km na  od centrum Gminy. Siedzibą władz Gminy jest wieś  Łęka Opatowska, oddalona od 
miasta powiatowego Kępno o 13 km. 
 
Rolnictwo stanowi jedną z ważniejszych  funkcji w zagospodarowaniu przestrzeni Gminy, ze 
względu na występowanie użytków rolnych na 70% powierzchni. Stanowi  jedną z  form działalności 
gospodarczej i źródło utrzymania  części mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zauważa się 
dynamiczny rozwój przemysłu meblarskiego, który daje zatrudnienie lokalnej społeczności jak 
i mieszkańcom gmin ościennych. 
 
Zasoby leśne są najważniejszym zasobem przyrodniczym Gminy. Gmina Łęka Opatowska charakte-
ryzuje wysokim wskaźnikiem lesistości (25,3%) wśród gmin powiatu kępińskiego (dla porównania - 
lesistość powiatu wynosi 19,8%, lesistość województwa 25,7%).  
 
Wśród form ochrony przyrody na terenie Gminy Łęka Opatowska można wyróżnić:   

• Obszar chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”,   

• Rezerwat Przyrody „Stara Buczyna w Rakowie”,   

• Rezerwat Przyrody „Las Łęgowy w Dolinie Pomianki”   

• Rezerwat Przyrody „Oles w Dolinie Pomianki”,   

• Pomniki Przyrody. 

 
W 2021 roku Gminę zamieszkiwało 5 459 osób.  
Najliczniejsze miejscowości to Opatów, Łęka Opatowska oraz Siemianice.  
W Gminie urodziło się 58 dzieci, natomiast zmarło 62 osoby.  
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Liczba mieszkańców Gminy wg. stanu na dzień  
31.12.2021 r.: 

Ruch naturalny w 2021 r.: 

             5 459 
      mieszkańców 

 
 
 
 

58 urodzeń 
 
 
 
 

62 zgony 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na koniec 2020 roku Gminę zamieszkiwało 5 458 mieszkańców. W przeciągu następnych 12 mie-
sięcy liczba ludności wzrosła o 1 osobę. Liczba urodzeń jest na nieco niższym poziomie – w roku 
2020 urodziło się 59 dzieci, a więc o 1 więcej niż w roku 2021. Niestety w roku, który obejmuje 
niniejszy raport zmarło o 4 mieszkańców Gminy więcej niż w roku ubiegłym.  

 
1.3. Organizacja Urzędu 

Urząd funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w szczegól-
ności z rozdziałem 2 ww. ustawy pn. „Zakres działania i zadanie Gminy”. Zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy. 
 
WŁADZE GMINY: 

1. Wójt – Adam Kopis 

2. Zastępca Wójta – Małgorzata Gąszczak  

3. Sekretarz – Małgorzata Gąszczak 

4. Skarbnik  – Alina Brząkała

 Struktura organizacyjna Urzędu w 2021 roku

Nazwa  Liczba osób 

WÓJT 
(1 osoba) 

ZASTĘPCA WÓJA/SEKRETARZ 
(1 osoba) 

SKARBNIK 
(1 osoba) 

różnica  

-4 
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REFERAT ORGANIZACYJNY 
 

(5 osób, w tym Sekretarz) 

REFERAT FINANSOWY 
      

(6 osób, w tym Skarbnik) 

REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMU-

NALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

    

(10 osób, w tym 6 osób na stanowi-

skach pomocniczych – pracownicy 

gospodarczy) 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZARZĄDZA-

NIA PROJEKTAMI I PROMOCJI GMINY 
   

(7 osób, w tym 2 osoby 

przebywające na urlopie 

wychowawczym i opiekun sali 

sportowej)  

USC/REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 
  (2 osoby) 

 

W roku 2021 w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska zatrudnienie wynosiło łącznie 30,5 etatu (w tym 1 

wakat).  

 

 

Do zadań Wójta, zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, należy w szczególności: 

 

• przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy; 

• opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach szczególnych; 

• prowadzenie polityki rozwoju; 

• określanie sposobu wykonywania uchwał; 

• gospodarowanie mieniem komunalnym; 

• wykonywanie budżetu; 

• zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy. Rada Gminy kontroluje 

działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. 

W tym celu powołuje komisję rewizyjną.  
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RADNI RADY GMINY KADENCJI 2018-2023: 

1. Grzegorz Marek Adamski 

2. Jan Bartosik 

3. Michał Jerczyński – Przewodniczący 

Rady 

4. Piotr Maciej Jeziorny 

5. Sławomir Kasprzak 

6. Józef Kwaśnik 

7. Tadeusz Osada 

8. Łukasz Olbrych 

9. Marian Stanisław Pacyna 

10. Emilia Poprawa 

11. Karolina Rybak 

12. Mieczysław Franciszek Skotnik 

13. Mateusz Sroka 

14. Katarzyna Wanda Szczepańska 

15. Rafał Walenty Wielgoś

 

Rada Gminy Łęka Opatowska pracowała w 2021 roku w obrębie 6 komisji. Ich wykaz wraz z człon-

kami przedstawiono poniżej.  

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

• Łukasz Olbrych - Przewodniczący Komisji 

• Emilia Poprawa - Z-ca Przewodniczącego Komisji 

• Józef Kwaśnik - Członek Komisji 

Komisja Rewizyjna 

• Marian Pacyna - Przewodniczący Komisji 

• Katarzyna Szczepańska - Z-ca Przewodniczącego Komisji 

• Karolina Rybak - Członek Komisji 

• Mateusz Sroka - Członek Komisji 

• Rafał Wielgoś - Członek Komisji 

Komisja Gospodarcza  

• Mieczysław Skotnik - Przewodniczący Komisji 

• Grzegorz Adamski - Z-ca Przewodniczącego Komisji     

• Jan Bartosik - Członek Komisji 

• Sławomir Kasprzak - Członek Komisji 

• Michał Jerczyński - Członek Komisji 

• Piotr Jeziorny - Członek Komisji 

• Józef Kwaśnik - Członek Komisji 

• Karolina Rybak - Członek Komisji 

• Łukasz Olbrych - Członek Komisji   

• Marian Pacyna - Członek Komisji 

• Tadeusz Osada – Członek Komisji 

• Mateusz Sroka – członek Komisji 

• Rafał Wielgoś – Członek Komisji 

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, i Sportu  

• Katarzyna Szczepańska – Przewodnicząca komisji 

• Jan Bartosik – Z-ca Przewodniczącej Komisji 
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• Grzegorz Adamski - Członek Komisji 

• Sławomir Kasprzak - Członek Komisji 

• Emilia Poprawa - Członek Komisji 

• Józef Kwaśnik - Członek Komisji 

• Mieczysław Skotnik - Członek Komisji 

• Rafał Wielgoś - Członek Komisji 

Komisja Planowania i Budżetu 

• Piotr Jeziorny - Przewodniczący Komisji 

• Mateusz Sroka - Z-ca Przewodniczącej Komisji 

• Michał Jerczyński - Członek Komisji 

• Grzegorz Adamski - Członek Komisji 

• Jan Bartosik - Członek Komisji 

• Tadeusz Osada - Członek Komisji 

• Marian Pacyna - Członek Komisji 

• Emilia Poprawa - Członek Komisji 

• Karolina Rybak - Członek Komisji 

• Łukasz Olbrych - Członek Komisji 

• Katarzyna Szczepańska - Członek Komisji 

 

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi: 

• uchwalanie statutu Gminy; 

• ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie 

sprawozdań z jego działalności; 

• powoływanie i odwoływanie skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na 

wniosek Wójta; 

• uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmo-

wanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu; 

• rozpatrywanie raportu o stanie Gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu; 

• określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 

 

1.4. Wykonywane zadania 

W 2021 roku Wójt wydał łącznie 104 zarządzenia. Wójt prowadził wiele spotkań z mieszkańcami 

poprzez uczestnictwo w zebraniach organizowanych w poszczególnych sołectwach przez sołtysów 

wsi lub działające organizacje. 

 

W 2021 r. Wójt wydał 2 749 decyzji administracyjnych, z których żadna nie została zaskarżona, ani 

uchylona przez SKO ani WSA. W ciągu roku wydano również 314 dowodów osobistych, a przeciętny 

czas oczekiwania na dokument wynosił 30 dni. Zorganizowano i przeprowadzono 4 szkolenia, ćwi-

czenia i treningi z zakresu zarządzania kryzysowego.  
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1.5. Jednostki organizacyjne Gminy 

W 2021 roku Gminie podległych było 9 jednostek organizacyjnych: 

 
• Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Łęka Opatowska 

ul. Akacjowa 4 

63 - 645 Łęka Opatowska 

 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Akacjowa 4 

63 - 645 Łęka Opatowska 

 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce 

Opatowskiej z/s w Opatowie 

Opatów, ul. Poznańska 59 

63 - 645 Łęka Opatowska 

o Filia biblioteczna w Łęce 

Opatowskiej,  

ul. Szkolna 4 

o Filia biblioteczna w Siemia-

nicach,  

ul. Szembeków 1 

 

• Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej 

ul. Szkolna 2 

63 - 645 Łęka Opatowska 

o Szkoła Podstawowa w Łęce 

Opatowskiej,  

Łęka Opatowska,  

ul. Szkolna 4  

63-645 Łęka Opatowska 

o Publiczne Przedszkole Samo-

rządowe w Łęce Opatowskiej 

Łęka Opatowska,  

ul. Słoneczna 2  

63-645 Łęka Opatowska 

 

• Zespół Szkół w Opatowie: 

o Szkoła Podstawowa im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego 

w Opatowie 

Opatów, ul. Poznańska 7  

63-645 Łęka Opatowska 

o Publiczne Przedszkole Samo-

rządowe w Opatowie 

Opatów, ul. Poznańska 58A  

63-645 Łęka Opatowska 

 

• Zespół Szkół w Siemianicach 

ul. Szkolna 2 

63 - 645 Łęka Opatowska 

o Szkoła Podstawowa im. 

Szembeków z Siemianic 

w Siemianicach  

Siemianice, ul. Szkolna 2  
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63-645 Łęka Opatowska 

o Publiczne Przedszkole Samo-

rządowe w  Siemianicach 

Siemianice, ul. Szkolna 2  

63-645 Łęka Opatowska 

 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Trzebieniu 

Trzebień28 a 

63 - 645 Łęka Opatowska 

 

• Żłobek Gminny w Opatowie 

Opatów ul. Przedszkolna 1 

63-645 Łęka Opatowska 

 

• Żłobek Gminny w Łęce Opatowskiej 

ul. Słoneczna 2 

63-645 Łęka Opatowska 

 
1.6. Bezpieczeństwo 

Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej należą do jednych z ważniejszych zadań własnych. W Łęce Opatowskiej z/s 
w Opatowie funkcjonuje Posterunek Policji, którego kierownikiem jest asp. sztab. Konrad Mierz-
wiak. W 2021 roku na terenie Gminy Łęka Opatowska funkcjonowało 9 jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej (OSP), których wykaz wraz z adresami przedstawiono poniżej. 

OSP Łęka Opatowska 
ul. Akacjowa 21 
63-645 Łęka Opatowska 

OSP Opatów 
ul. Poznańska 4, Opatów 
63-645 Łęka Opatowska 

OSP Siemianice 
ul. Poznańska 16, Siemianice 

63-645 Łęka Opatowska 

OSP Biadaszki 
Biadaszki 47a 
63-645 Łęka Opatowska 

 

OSP Lipie 
Lipie 33 

63-645 Łęka Opatowska 

OSP Piaski 
Piaski 42 
63-645 Łęka Opatowska 

OSP Szalonka 
Szalonka 36 

63-645 Łęka Opatowska 

OSP Raków 
Raków 30 

63-645 Łęka Opatowska 

OSP Trzebień 
Trzebień 22 

63-645 Łęka Opatowska 

 
W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w 2021 roku z budżetu Gminy 
wydatkowano łącznie 4 729 725,14 zł, w tym m.in. na:

• 28 606,25 zł –  ekwiwalent dla strażaków 

za akcje ratowniczo-gaśnicze, 

• 28 200,00 zł – dotacje dla OSP, 

• 18 000,00 zł – wynagrodzenie dla kierow-

ców OSP i Gminnego Komendanta OSP, 

• 162 125,38 zł – zakup paliwa do samocho-

dów, węgiel, części do samochodów, 

materiały budowlane, akumulatory, węże 

ssawne, środek pianotwórczy, zestaw tle-

nowy, motopompa, art. elektryczne, ubra-

nia strażackie, wyposażenie torby me-

dycznej, opony, dętki, kompresor tłokowy, 

szafki na ubrania strażackie (w tym; fun-

dusz sołecki 39 422,14 zł. ), 
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• 44 069,33 zł – energia elektryczna, 

• 211 646,50 zł – podwieszenie sufitu OSP 

Szalonka, Lipie, malowanie sal, remont 

OSP Siemianice, utwardzenie terenu wo-

kół Sali Piaski (w tym fundusz sołecki  

84 073,34 zł), 

• 68 946,85 zł – przeglądy techniczne wo-

zów, czyszczenie kominów, przeglądy 

sprzętu, badania lekarskie strażaków, na-

prawa samochodu, montaż monitoringu 

Piaski (w tym fundusz sołecki 17 987,00 

zł), 

• 3 993 724,83 zł – budowa budynku remizy 

OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie 

(w tym; 63 759,08 zł. fundusz sołecki oraz 

525 000,00 zł niewygasające wydatki), 

• 136 606,00 zł – Modernizacja instalacji 

centralnego ogrzewania wraz z wymianą 

kotła w budynku OSP Trzebień (w tym; 22 

745,37 zł. fundusz sołecki oraz 42 000,00 

zł. niewygasające wydatki), 

• 800 zł - modernizacja Sali OSP Trzebień, 

• 17 000 zł - dotacja dla OSP Trzebień na za-

kup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

 

1.7. Realizacja polityk, programów i strategii 

W 2021 roku Gmina Łęka Opatowska realizowała następujące polityki, programy i strategie szcze-

bla lokalnego: 

1. Strategia rozwoju Gminy Łęka Opatowska na lata 2017-2026. 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-

łania Narkomanii dla Gminy Łęka Opatowska na rok 2021. 

3. Roczny Program Współpracy Gminy Łęka Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na 

rok 2021. 

4. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Łęka Opatowska na lata 2021-2023. 

5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łęka Opatowska na lata 2018-2021. 

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łęka Opatowska na lata 2021-

2030. 

7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Łęka Opatowska. 

8. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2021-2025 w Gminie Łęka Opatowska. 

9. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Łęka Opatowska na lata 2021-2023. 

10. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęka Opatowska na 

lata 2019-2023. 

 

1.8. Działania związane z sytuacją epidemiczną 

 

W czasie pandemii priorytetem dla Gminy było zdrowie mieszkańców i  zapewnienie maksymalnego 

bezpieczeństwa. Gmina Łęka Opatowska podjęła szereg działań promocyjnych, mających na celu 

informowanie mieszkańców o aktualnej sytuacji związanej z pandemią.  W ramach walki z pandemią 

Gmina otrzymała także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 

• Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1 074 488,14 zł, 

z czego: 
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o kwota 250 000,00 zł – nagroda za wzrost szczepień na terenie Gminy, 

o kwota 600 000,00 zł – przyznana na inwestycje - miejscowości po PGR, 

o kwota 210 000,00 zł – przyznana na inwestycje - Laboratoria Przyszłości, 

o kwota 4 488,14 zł – przyznana na transport osób mających trudności w samodziel-

nym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób 

niepełnosprawnych – infolinia, 

o kwota 10 000 zł - środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 - pro-

mocja szczepień. 

 
1.9. Działania promocyjne 

Gmina Łęka Opatowska podjęła w 2021 roku szereg działań promocyjnych, mających na celu:  

• Informowanie mieszkańców o działalności Wójta i Urzędu  

• Promocję gminy poza jej granicami  

• Relacjonowanie wydarzeń, imprez, konkursów organizowanych przez gminę  

• Zachęcanie społeczeństwa do większej integracji i aktywności na rzecz gminy. 

W związku z promocją gminy w 2021 roku zostały poniesione następujące wydatki: 

    

 

 
 

 
Wśród działań promocyjnych w 2021 roku znalazły się: 

• regularne publikowanie aktualności na stronie www.leka-opatowska.pl 

• prowadzenie fanpage’a na Facebooku (facebook.pl/LekaOpat)  

• fotorelacje z prowadzonych inwestycji i organizowanych wydarzeń.

Usługi (organizacja imprez promocyjnych, 
wynajem zespołów, opłaty autorskie) 

84 734,48 zł 

Materiały reklamowe 
20 772,79 zł 
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2.1. Wstęp 

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z budżetem gminnym jest 

ustawa o finansach publicznych. Zgodnie z art. 211 tej ustawy: 

1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków 

oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. 

2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy. 

3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. 

4. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budże-

towym jest uchwała budżetowa. 

5. Uchwała budżetowa składa się z: 

1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2) załączników. 

 

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2021 r. został przyjęty Uchwałą XXXII/191/2021 Rady Gminy Łęka 

Opatowska z dnia 21 stycznia 2021 r. W ciągu roku został wielokrotnie zmieniany, po raz ostatni  

Uchwałą XLIII/259/2021Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30 grudnia 2021 roku. 

Zgodnie z wartościami wykonanymi, podstawowe kategorie budżetu Gminy w 2021 roku kształto-

wały się następująco: 

 

dochody ogółem: 48 098 717,60 zł: 

1) dochody bieżące:   

2) dochody majątkowe:  

42 422 543,14 zł, 
5 676 174,46 zł, 

wydatki ogółem: 50 767 408,50 zł: 

1)    wydatki bieżące:  

2)    wydatki majątkowe:  
31 778 195,25 zł, 
18 989 213,25 zł. 

 

Na planowany deficyt w kwocie 9 328 916,88 zł, rok 2021 r. zamknięto deficytem w kwocie  

2 668 690,90 zł. 

 

2.2. Dochody 

 

Według uchwały ustanawiającej budżet Gminy Łęka Opatowska na 2021 rok, dochody ustalono na 

kwotę 40 332 011,00 zł. W wyniku zmian w ciągu roku, nastąpiło zwiększenie planowanych docho-

dów do poziomu 46 428 218,46 zł. Dochody ogółem wykonane w 2021 roku wyniosły  

48 098 717,60 zł, co stanowiło 103,60 % planu, w tym: 

• Dochody bieżące w kwocie 42 422 543,14 zł – 102,57%planu, 

• Dochody majątkowe w kwocie 5 676 174,46 zł – 112,00 % planu, 

• Dotacje na zadania zlecone w kwocie 9 346 153,90 zł – 99,91% planu, 

• Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101 

956,58 zł – 97,10 % planu, 

• Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

w wysokości 507 000,00 zł – 98,45 % planu, 
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• Dochody bieżące i majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 

1 074 488,14 zł. tj. 419,72 % planu,  

• Dochody na podstawie porozumienia w kwocie 41 775,99 zł. tj. 97,43 % planu. 

 

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami. W 2021 r. z tytułu zaległości w podatkach wystawiono 121 upomnień na 

ogólną kwotę 601 518,80 zł. Za zaległości z opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne wystawiono 

257 upomnienia na ogólna kwotę 213 519,39 zł oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 24 176,30 

zł. 

 

2.3. Wydatki 

 

Według uchwały ustanawiającej budżet Gminy Łęka Opatowska na 2021 rok, wydatki ustalono na 

kwotę 51 930,629,00 zł. W wyniku zmian w ciągu roku, nastąpiło zwiększenie planowanych wydat-

ków do poziomu 55 757 135,34 zł. Wydatki ogółem wykonane w 2021 roku wynosiły  

50 767 408,50 zł, co stanowiło 91,05% planu, w tym: 

• wydatki bieżące w kwocie 31 778 195,25 zł – 91,07% planu,  

• wydatki majątkowe w kwocie 18 989 213,25 zł – 91,02% planu,  

• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 346 153,90 

zł – 99,91% planu,  

• wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej  

w kwocie 106 623,67 zł – 71,88% planu oraz zwalczania narkomanii w kwocie 5 597,97 zł – 

69,97% planu,  

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 472,01 zł – 60,80% planu,  

• wydatki majątkowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

w kwocie 4 069 824,45 zł – 97,430%,  

• wydatki bieżące i majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 

158 635,31 zł tj. 61,97% planu,  

• wydatki na podstawie porozumienia w kwocie 41 775,99 zł tj. 97,43% planu. 

22%

19%

16%

9%

8%

8%

6%

6%
5%oświata i wychowanie

rodzina

rolnictwo i łowiectwo

bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
opieka społeczna

administracja publiczna

gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
transport i łączność

pozostałe wydadki

Ryc. 1. Struktura wydatków z budżetu Gminy w roku 2021. 
Źródło: opracowanie własne. 
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W 2021 roku, analogicznie jak w poprzednim roku, Gmina Łęka Opatowska największe wydatki po-

nosiła na oświatę i wychowanie – stanowiły one kwotę 11 167 830,33 zł co stanowiło niemal 1/5 

wydatków ogółem, 9 489 180,90 zł to kwota wydatków na rodzinę, 7 926 483,88 zł wydano na 

rolnictwo i łowiectwo, a 4 729 725,10 zł to wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę prze-

ciwpożarową. Kwota wydatków przekroczyła 1 milion zł również w przypadku opieki  społecznej, 

administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz transportu i łączności 

Wydatki Gminy związane z pozostałymi działami nie przekroczyły 1 miliona zł i na powyższym wy-

kresie zostały zsumowane.  

 

2.4. Zamówienia publiczne 

 

Gmina Łęka Opatowska jako jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązana do stosowa-

nia przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w za-

kresie nabywania dostaw, robót budowlanych lub usług. W 2021 r. przeprowadzono 10 postępo-

wań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w tym 6 na roboty 

budowlane, 1 na dostawy i 3 na usługi. Z zakresu zamówień z wolnej ręki przeprowadzono 1 postę-

powanie w zakresie usług. 

 
Tab. 1. Przetargi nieograniczone i zamówienia z wolnej ręki w roku 2021 

TRYB 
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PRZETARG 
NIEOGRANICZONY 

6 6 218 702,24 zł 1 200 304,67 zł 3 930 165,78 zł 

ZAMÓWIENIE 
Z WOLNEJ RĘKI 

- - - - 1 360 975,61 zł 

RAZEM 6 6 218 702,24 zł 1 200 304,67 zł 4 1 291 141,39 zł 

Źródło: Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2021. 

 

W 2021 roku przeprowadzono 1 zamówienie o wartości równej lub przekraczające progi unijne. 

Było to zamówienie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy o wartości 

netto 490 649,69 zł. 

 

W 2021 roku udzielano również zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. 

Łączna wartość netto tych zamówień wyniosła 3 987 887,93 zł.  

 

2.5. Fundusz sołecki 

 

Fundusz sołecki stanowi środki wyodrębnione z budżetu Gminy (na podstawie Ustawy z dnia 21 

lutego 2014 r. o funduszu sołeckim), zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących popra-

wie życia mieszkańców. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu 

sołeckiego (zgodnie z art. 5 Ustawy o funduszu sołeckim) jest złożenie do wójta (burmistrza, 
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prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku (do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, 

którego wniosek dotyczy). Wniosek taki musi zostać uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy 

sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

 

Na terenie Gminy znajduje się 12 sołectw: 

• Biadaszki 

• Kuźnica Słupska 

• Lipie 

• Łęka Opatowska 

• Marianka Siemieńska 

• Opatów 

• Piaski 

• Raków 

• Siemianice 

• Szalonka 

• Trzebień 

• Zmyślona Słupska  

 

Sołectwa złożyły wnioski, zgodnie z podjętymi Uchwałami Zebrań Wiejskich na realizację przedsię-

wzięć w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 453 582,08 zł. Wydatki wykonano w kwocie  

446 008,35 zł, co stanowiło 99,94 % środków wyodrębnionych z budżetu na fundusz sołecki. Kwota 

ta była większa niż w roku 2020, kiedy to  wydatki budżetowe Gminy w ramach funduszu sołeckiego 

zrealizowano na kwotę 416 054,12 zł. Poniżej przedstawiono strukturę wydatków w podziale na 

działy.  

 
Tab. 2. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
Gminy Łęka Opatowska na 2021 rok. 

Sołectwo Nazwa zadania / przedsięwzięcia 
Kwota 

Funduszu 

Biadaszki 

1. Remont remizy OSP 

2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na prze-

budowę drogi gminnej Biadaszki - Kuźnica Skakawska. 

34 110,00 zł 

Kuźnica 

Słupska 

1. Organizacja imprezy Kulturalno - Sportowej pn; Dzień Dziecka i 

Dzień Rodziny 

2. Remont Sali Wiejskiej oraz zakup wyposażenia Sali i namiotu 

biesiadnego 

3. Zakup garażu/magazynu 

4. Zakup kamienia drogowego wraz z utwardzeniem 

21 816,01 zł 

Lipie 

1. Modernizacja Sali OSP, w tym wymiana sufitu 

2. Projekt modernizacji odcinka drogi od przepustu do skrzyżo-

wania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i re-

montem przepustu 

3. Utwardzenie drogi gminnej - zakup kamienia z wyrównaniem 

24 228,69 zł 

Łęka Opa-

towska 

1. Zakup wyposażenia kuchni w budynku Domu Strażaka - Rol-

nika w Łęce Opatowskiej 

2. Zakup i montaż oświetlenia na boisku sportowym 

3. Zakup kosiarki specjalistycznej do koszenia boiska sportowego 

62 834,08 zł 
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4. Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej ul. Szkolna w 

Łęce Opatowskiej 

5. Zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem 

Marianka 

Siemieńska 

1. Zakup lamp solarnych z montażem 

2. Zakup wyposażenia do Centrum Pszczelarstwa w Mariance 

Siemieńskiej 

19 956,59 zł  

Opatów 
1. Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opa-

towie 
63 759,08 zł 

Piaski 1. Remont Sali OSP oraz zakup doposażenie Sali i remizy OSP 40 920,33 zł 

Raków 

1. Modernizacja Sali OSP, w tym; wymiana drzwi wewnętrznych i 

zewnętrznych oraz budowa zadaszenia nad drzwiami 

2. Modernizacja Sali OSP, w tym; wymiana drzwi wewnętrznych i 

zewnętrznych oraz budowa zadaszenia nad drzwiami 

3. Zakup kamienia wraz z utwardzeniem 

4. Dofinansowanie budowy drogi gminnej 

5. Dofinansowanie projektu na mini siłownię 

6. Doposażenie budynku komunalnego w Rakowie 

38 536,05 zł 

Siemianice 

1. Remont budynku OSP oraz zakup wyposażenia dla OSP 

2. Dofinansowanie wykonania projektu Sali gimnastycznej przy 

S.P. w Siemianicach 

3. Zakup kamienia na drogi 

4. Doposażenie KGW w Siemianicach 

5. Remont szatni, zakup garażu oraz sprzętu sportowego dla LZS 

Siemianice 

58 338,80 zł 

Szalonka 1. Modernizacja Sali OSP w Szalonce 23 463,34 zł 

Trzebień 

1. Zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem 

2. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wy-

miana kotła w budynku OSP w Trzebieniu 

37 745,37 zł 

Zmyślona 

Słupska 

1. Dokończenie modernizacji Sali Wiejskiej oraz terenu wokół 

niej 

2. Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy 

20 300,01 zł 

Źródło: opracowanie własne. 
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3.1. Wstęp 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zakładanie i prowadzenie 

publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyj-

nych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, 

szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, w wy-

jątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, 

szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Organ 

prowadzący ma obowiązek zapewnienia założonym placówkom odpowiednich warunków działal-

ności, w tym warunków materialno-organizacyjnych. Jednym z najważniejszych zadań jednostki sa-

morządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkołę, przedszkole lub placówkę jest zapew-

nienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki. 

 

3.2. Organizacja oświaty w Gminie 
 
Za realizację zadań oświatowych odpowiedzialny jest organ prowadzący szkołę. W 2021 r. praca 
placówek oświatowych na terenie Gminy odbywała się zgodnie z opracowanymi planami i progra-
mami. Dużym wyzwaniem dla organu prowadzącego, ale także dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów 
i ich rodziców były obostrzenia związane z epidemią COVID-19, co skutkowało nauczaniem zdalnym 
oraz hybrydowym w części roku szkolnego 2019/2020 oraz 2020/2021.  
 
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Łęka Opatowska była organem prowadzącym dla 7 placówek, 
w tym 4 szkół podstawowych i 3 przedszkoli: 
1) Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej, w którego skład wchodzą: 

a) Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej, ul. Szkolna 4 , 63-645 Łęka Opatowska, 
b) Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łęce Opatowskiej ul. Słoneczna 2, 63-645 Łęka Opa-
towska, 

2) Zespół Szkół w Opatowie, w którego skład wchodzą: 
a) Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, ul. Poznańska 7, 63-645 
Łęka Opatowska, 
b) Publiczne Przedszkole Samorządowe w Opatowie, ul. Przedszkolna 1 , 63-645 Łęka Opatow-
ska, 

3) Zespół Szkół w Siemianicach, w którego skład wchodzą: 
a) Szkoła Podstawowa im. Szembeków z Siemianic w Siemianicach, ul. Szkolna 2, 63-645 Łęka 
Opatowska, 
b) Publiczne Przedszkole Samorządowe w Siemianicach, ul. Szkolna 2, 63-645 Łęka Opatowska, 

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu nr 28a, 63-645 Łęka Opatowska.  
Tab. 3. Zestawienie danych liczbowych dotyczących oświaty w Gminie w roku 2021 

Nazwa szkoły/przedszkola Liczba 
oddzia-

łów szkol-
nych 

Liczba 
uczniów  
w szkole 

Liczba  
oddziałów 

przed-
szkolnych 

Liczba 
dzieci w 
oddziale 

przedszkol-
nym 

Liczba 
etatów 
nauczy-

cieli 
(umowa) 

Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej 9 169 4 81 20,34 

Zespół Szkół w Opatowie 8 155 4 70 21,78 

Zespół Szkół w Siemianicach 8 108 3 59 20,22 

Szkoła Podstawowa w Trzebieniu 5 49 1 15 11,56 

Ogółem 30 481 12 225 73,90 

Źródło: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łęka Opatowska za rok szkolny 
2020/2021 
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W 2021 roku do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Łęka Opatowska uczęszczało 225 
dzieci (o 12 więcej niż w roku 2020). Łącznie w Gminie działały 3 przedszkola, 2 oddziały zamiej-
scowe oraz 1 oddział przedszkolny. Liczba przedszkolaków i oddziałów przedstawiona jest w poniż-
szej tabeli.  
 
Tab. 4. Przedszkola w Gminie w 2021 roku 

Lp. Placówka Klasa Liczba  uczniów Liczba oddziałów 

1. 
 

Publiczne Przedszkole Samorzą-
dowe w Łęce Opatowskiej 

Poniżej "O" 50 2 

"O" 15 1 

Publiczne Przedszkole Oddział Za-
miejscowy w Piaskach 

Poniżej "O" 13 
1 

"O" 3 

Razem: 81 4 

2. 
 
 

Publiczne Przedszkole Samorzą-
dowe w Opatowie 

Poniżej "O" 50 3 

"O" 20 1 

Razem: 75 4 

3. 

Publiczne Przedszkole Samorzą-
dowe w Siemianicach 

Poniżej "O" 30 
2 

"O" 11 

Publiczne Przedszkole Oddział Za-
miejscowy w Rakowie 

Poniżej "O" 10 
1 

"O" 8 

Razem:  59 3 

4. Oddział Przedszkolny SP. Trzebień Poniżej "O" 0 0 

 "O" 15 1 

Razem:  10 1 

OGÓŁEM: Poniżej "O" 153 8 

"O" 72 4 

SUMA:  225 12 

Źródło: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łęka Opatowska za rok szkolny 
2020/2021 
 
Liczba etatów nauczycielskich w Gminie Łęka Opatowska wynosiła w roku szkolnym 2020/2021 
73,90 (o prawie 13 etatów więcej niż 2020 roku). W sumie zatrudnionych było 91 nauczycieli (przy 
94 w roku 2020), w tym: 

• 4 – stażystów, 

• 19 – kontraktowych, 

• 17 – mianowanych, 

• 53 – dyplomowanych.  

 
 
 
 
 
 

W gminnych jednostkach oświatowych  
przypada średnio 

9,55 uczniów na 1 etat nauczycielski 
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Nauczyciele zatrudnieni w Gminie podejmowali w roku szkolnym 2020/2021 również kroki do pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych.  
 
 
Tab. 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli w roku 2021 

L.p Nazwa placówki 
Liczba nau-

czycieli 
Kierunek studiów 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
– zakończenia 

1. ZS Siemianice BRAK 

2. ZS Łęka Opatowska 1 Geografia Wrzesień 2019 – sierpień 2021 

3. ZS Opatów 1 Logopedia Wrzesień 2019 – sierpień 2021 

4.  SP. Trzebień 2 
Geografia 
Biologi 

Październik 2020 – grudzień 2021 

Źródło: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łęka Opatowska za rok szkolny 
2020/2021 
 
W 2021 roku 4 nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Łęka Opatowska podejmo-
wało dalsze dokształcanie się w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jest to analogiczna 
liczba jak w roku 2019 i 2020.  
 

3.3. Wydatki na oświatę 
 
Wydatki na oświatę to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu terytorialnego. 
Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych Gminy. Przepisy okre-
ślające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem 
podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Decyzję w sprawie liczby uczniów w oddzia-
łach/klasach podejmuje Wójt Gminy przy zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych na dany rok 
szkolny. Nie uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin i poszczegól-
nych placówek oświatowych. 

 
W 2021 roku z budżetu Gminy wydatki na oświatę wyniosły  
11 167 830,33 zł co stanowiło niemal 1/5 wydatków ogółem. Subwencja 
oświatowa wynosiła 5 457 373,00 zł i była o ponad 212 tyś. zł wyższa 
niż w roku poprzednim. Jednostki oświatowe w 2021 r. uzyskały do-
chody w łącznej kwocie 1 023 173,81 zł. Gmina dołożyła do zadań 
oświatowych 4 687 283,52 zł. Wydatki inwestycyjne na oświatę w 2021 
r. wynosiły 220 547,17, a w 2020 r. - 16 866,62 zł.  
 
 

 
 
 
 

 
W roku 2021 wydatki związane z oświatą dotyczyły głównie działalności bieżącej, w tym wynagro-
dzeń osobowych dla nauczycieli i pracowników szkół. Na wysokokosztowe działania infrastruktu-
ralne w zakresie budynków szkolnych i przedszkolnych przeznaczono łącznie kwotę 196 547,17 zł 
z czego na rozbudowę z przebudową Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną  
z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu – 
przygotowanie dokumentacji - 56 100,00 zł, w tym; 5 000,00 zł fundusz sołecki oraz wydatki 

Ryc. 2. Źródła finansowania wydatków na 
oświatę w roku 2021 

Źródło: opracowanie własne. 
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związane z rozwojem szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu „Labo-
ratoria przyszłości” - koszt wyposażenia wyniósł ponad 140 447,17 zł (z pozyskanej dotacji).  
 
 

3.4. Wyniki egzaminów 
 
Badanie postępów w nauce uczniów oraz ich stanu wiedzy może przybierać różne formy, w zależ-
ności od wielu czynników np. wieku ucznia. Najczęściej są to sprawdziany i egzaminy zarówno we-
wnętrzne, jak i zewnętrzne. Te drugie stanowią ważny element edukacji, ponieważ po ukończeniu 
szkoły podstawowej (wcześniej gimnazjum) wyniki egzaminów mają wpływ na przyjęcie do szkół 
średnich.  
 
Na poniższym wykresie zobrazowano wyniki egzaminu klas VIII szkół podstawowych na terenie 
Gminy, które były przeprowadzone w kwietniu 2021 roku, odnosząc je do średnich wyników w po-
wiecie i województwie. 
  

 

 

Ryc. 3. Wyniki egzaminu klas VIII w kwietniu 2021 roku 

Wśród wszystkich analizowanych części egzaminu, widoczny jest wzrost wyników w stosunku do 
roku poprzedniego, nie tylko na terenie Gminy, ale także powiatu i województwa. Uczniowie 
z Gminy Łęka Opatowska najlepiej poradzili sobie z językiem polskim – średnia wyników 58% jest 
nieco wyższa niż średni wynik dla gmin powiatu kępińskiego oraz taka sama jak dla województwa 
wielkopolskiego. W zakresie matematyki średnia gminna wypada podobnie do średniej powiatu  
i niżej niż średnia województwa. Natomiast średnia gminna w zakresie języka angielskiego wypada 
niżej niż średnia powiatu i województwa. Wyniki egzaminów w szkołach na terenie Gminy były bar-
dzo zróżnicowane, przytoczyć można pozytywnie wyróżniające się: Szkołę Podstawową  im. Jana 
Pawła II w Trzebieniu oraz Szkołę Podstawową im. Szembeków z Siemianic, w których średnia wy-
ników z języka polskiego i języka angielskiego przewyższyła średnią powiatową i wojewódzką,  
a także Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, której uczniowie uzy-
skali średni wynik z matematyki o niemal 10 punktów procentowych wyższy niż średnia dla powiatu 
i województwa.  
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3.5. Projekty, programy i zadania realizowane w ramach pozyskanych środków zewnętrznych 
 
Pomimo sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie, a także wprowadzonych obostrzeń polegających 
m.in. na nauce zdalnej przez część roku szkolnego, w roku 2020/2021 Gmina Łęka Opatowska rea-
lizowała  projekty i programy edukacyjne dla placówek oświatowych, których organem prowadzą-
cym jest Gmina. Poniżej przedstawiony jest wykaz programów i projektów realizowanych w po-
szczególnych szkołach i przedszkolach.  
 
Tab. 6. Programy realizowane w placówkach oświatowych na terenie Gminy w roku szkolnym 
2020/2021 

Szkoła/Przedszkole Program 

Szkoła Podstawowa 

w Łęce Opatowskiej 

• Trzymaj formę 

• Ogólnopolska akcja Fundacji Dbam o Mój Zasięg „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O 
SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!” 

• Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka  

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

• Akcja społeczno-edukacyjna  „Żonkile 2021” 

• Projekt „Szkolny Klub Sportowy” 2020 

• Projekt „Szkolny Klub Sportowy” 2021 

• Uczniowskie Laboratoria Informatyczne – Cyfrowa Szkoła Wielkopol-
ska 

• „Przygotujmy lepszy świat” 

• „Cukierki” – program profilaktyczno - wychowawczy 

• „Nie pal przy mnie, proszę” – program edukacji antytytoniowej 

• „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

• Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców” 

• Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 

Szkoła Podstawowa im. 

kard. Stefana Wyszyń-

skiego w Opatowie 

• Projekt „Mała książka - wielki człowiek” skierowany dla uczniów klas I, 

którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych” 

• Program „Szkolny Klub Sportowy”. 

• Program dla szkół kl. I-V (Owoce i warzywa oraz mleko i przetwory 

mleczne). 

• Nauka pływania w ramach projektu: „Umiem pływać” dla klasy II i III 

• „Upowszechnianie badmintona w ramach programu Shuuttle Time” 

dla klas I – III 

• „Ogólnopolski Program profilaktyki czerniaka” 

• Program „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. 

• Projekt: „Speak up” 

• Projekt „Let’s get to meet each pther” 

• Projekt „My drean toy” 

• Programy profilaktyczne: 

• „Czyste powietrze wokół nas”, higiena osobista, higiena jamy ustnej  

w tym pokaz czyszczenia zębów., „Owoce i warzywa w żywieniu” 

kl. I - „ Nie pal przy mnie”; Higiena jamy ustnej w tym pokaz czyszczenia 

zębów 

kl. II – higiena osobista, higiena jamy ustnej 
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kl. III – higiena osobista, higiena jamy ustnej w tym pokaz czyszczenia 

zębów 

kl. IV, VI  – Uzależnienia, żyj zdrowo 

kl. VII – Okres dojrzewania u dziewcząt i chłopców, uzależnienia, 

zdrowe odżywianie 

• „Czyste powietrze wokół nas”, higiena osobista, higiena jamy ustnej  

w tym pokaz czyszczenia zębów., „Owoce i warzywa w żywieniu” 

• Program antytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkół podstawo-

wych „Bieg po zdrowie” 

• Projekt „Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii 

dziecięcej” 

• Program Profilaktyczno – Wychowawczy „Cukierki” 

Zespół Szkół w Siemia-

nicach Szkoła Podsta-

wowa im. Szembeków 

z Siemianic 

• Program “Trzymaj formę”- kl. IV- VIII  - zasady zdrowego stylu życia 

• Spotkanie online z podróżnikiem. Temat prelekcji- "Różnorodność 

świata" (opowieść o wielu zakątkach ziemi, przybliżająca odmienność 

dalekich krajów i  kontynentów) kl. I- VIII  

• Poznanie mniejszości żydowskiej- Obejrzenie filmu “Nie było żadnej 

nadziei. Powstanie w getcie warszawskim” kl. IV- VIII; spotkanie online 

z przewodnikiem z Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie- kl. IV- 

VII  

• Ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”  

• Ogólnopolski program “Śniadanie daje moc” - kl. I - III 

• Udział w warsztatach z cyklu “Dziecko w sytuacji” po obejrzeniu 

spektaklu online pt. “Janek, król przeprowadzek” kl. 4, 5, 6, 7, 8  

• Udział w warsztatach po obejrzeniu spektaklu “h” Teatru Wielkiego im. 

Stanisława Moniuszki w Poznaniu kl. 7, 8 - mechanizm kształtowania się 

hejtu w sieci na podstawie autentycznych wpisów i komentarzy 

zamieszczonych na portalach społecznościowych.  

• Internetowy Teatr TVP dla Szkół. Spektakl “Daszeńka” kl.1-5 

• Spektakl online Rzeszowskiego Teatru Maska pt. “Bambusowa 

księżniczka” kl.3,4,5,6   

Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Trzebie-

niu 

• „Trzymaj Formę”-promowanie aktywności fizycznej (klasy IV-VIII),   

• SKS (klasy II-VII), Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka „Znamię! 

Znam je?” dla klas V,  

• „Akademia Lubella” program promujący zdrowy styl życia (klasy VI-

VIII),  

• „Umiem pływać”- program powszechnej nauki pływania (klasa II) ,  

• „Akademia Puchatka”-ogólnopolski program edukacyjny (klasy I-III),   

• „Nie pal przy mnie proszę” (klasy I-III),  

• Program „Bieg po zdrowie” (klasa IV),       

• Szkoła uczestniczyła również w programie dla szkół : Bezpłatne udo-

stępnianie mleka i przetworów mlecznych oraz komponentów owo-

cowo-warzywnych” (klasy I-V),           

• „Prawa człowieka na świecie” (klasa VIII),  

• „Konflikty we współczesnym świecie” (klasa VIII), 

• „Ja w społeczeństwie-jak mogę zmienić świat”(klasy IV-V),  



 
 

    
                       Raport o stanie Gminy | Edukacja 
 

 

30 

 

• „Ja i moja rodzina”-projekt czytelniczo-artystyczny (klasy I-III),  

• „W krainie lodu i śniegu”- projekt czytelniczo-artystyczny (klasy II-III), 

• „Książka na deszcz i niepogodę” (klasy V-VI) 

• „Godziny wychowawcze ze światem”- projekt dydaktyczny PAH (klasy 

VI-VII) 

• „Czyste powietrze wokół nas” dla dzieci 5-6 letnich- program edukacji 

antytytoniowej 

Publiczne Przedszkole 

Samorządowe w Łęce 

Opatowskiej 

• Projekt “Inwestycja w przedszkolaków” 

• Ogólnopolska akcja Fundacji Dbam o Mój Zasięg „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O 

SMS-IE LECZ O KARTCE  PAMIĘTAJ!” 

• Mamo, tato – co Wy na to? 

• Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców” 

• Czyste powietrze wokół nas 

• „Cukierki” – program profilaktyczno - wychowawczy 

Publiczne Przedszkole 

Samorządowe w Opa-

towie 

Grupa 3,4,5-latków 

• Akademia Przedszkolaka „Rola Rodziny..” – projekt 

• Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 

skierowanych do kadr zarządzających placówek oświatowych  

w województwie Wielkopolskim” – projekt 

• Kubusiowi Przyjaciele Natury – program 

• Prawidłowa mowa dzieci {r, l, j} – projekt 

• Budowa i działanie urządzeń elektrycznych – projekt 

• Przybliżanie dzieciom postaci z bajek i rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych – projekt 

• Dzieciaki Mleczaki – projekt 

• Mamo Tato co wy na to – projekt 

• Konkurs recytatorski -4 latki 

• Udział w zbiorowym śpiewaniu hymnu 11 listopada o 1111 

• Wielkopolski Program Profilaktyczny – Wczesne wykrywanie 

nowotworów u dzieci. 

• Innowacja pedagogiczna Paluszki w ruch 

• Jestem czyściochem – program 

• Inwestycja w przedszkolaków – projekt: 

• Myślę i tworzę 

• Hopsasa 

• Wiem, umiem, rozumiem 

Grupa Słoneczka 6-latki 

• Projekt „Zabawki” – dzieci poznawały różne zabawki, obejrzały film 

edukacyjny w muzeum zabawek oraz jak wyglądały zabawy dawniej  

i dziś. Bawiły się w fabrykę zabawek, gdzie samodzielnie tworzyły 

proste zabawki z dostępnych materiałów(piłki. lalki z gazet i bibuły, 

samochody z pudełek. Zabawki te wykorzystały potem do zabaw 

dowolnych. Uczyły się jak wykonać samodzielnie prostą grę np. 

Czerwonego Kapturka. 

• Projekt „Pieniądze” – Dzieci poznawały nominały polskich pieniędzy, 

banknotów i monet. Obejrzały filmy edukacyjne jak powstają monety, 
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zobaczyły mennicę. Samodzielnie wykonywały monety metodą frotażu 

oraz odbijania w plastelinie. wykonały banknoty z papieru  

o różnych nominałach. Bawiły się w sklep płacąc własnoręcznie 

wykonanymi pieniędzmi. Obejrzały film o banku gdzie można 

przechowywać pieniądze. 

o Dzieci włączyły się w akcje charytatywną przed świętami 

Bożego Narodzenia – przynosiły różne produkty żywnościowe 

oraz plastikowe nakrętki. 

o Dzieci włączyły się w akcje charytatywną przed świętami 

Bożego Narodzenia – przynosiły różne produkty żywnościowe 

oraz plastikowe nakrętki. 

• Program „Czyste powietrze wokół nas” 

Publiczne Przedszkole 

Samorządowe w Sie-

mianicach  

i Oddział Zamiejscowy 

w Rakowie 

 

• „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

− „Czytające przedszkolaki” rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

− „Mały Miś w świecie emocji” radość, złość, smutek, strach, nieśmia-

łość, rozwijanie u dzieci umiejętności rozpoznawania emocji oraz roz-

wijanie zdolności radzenia sobie z nimi. 

− „Dbamy o zdrowie z Małym Misiem” kształtowanie czynnych postaw 

wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez prepagowanie zdrowego 

stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjają-

cych zdrowiu. 

− „Zmisiowany ekokalendarz” rozwijanie zainteresowań przyrodą  

i ochroną środowiska 

− „Mały Miś i supertajny projekt” kształtowanie postawy bezinteresow-

nej pomocy, troski o najbliższych, wzmacnianie roli autorytetu w życiu 

dzieci. 

• „Z kulturą mi do twarzy” 

− moduł 1 „W krainie muz” zrealizowane zostały następujące tematy  

„W magicznym świecie dźwięków”, „Spotkania z muzyką”, „Tanecznym 

krokiem – taniec belgijka”, „Tajemnice teatru” – zapoznanie z budową 

teatru i osobami z nimi związanymi 

− moduł 2 „Kocham, lubię, szanuję” „Kodeks przedszkolaka”, „Tydzień 

uprzejmości”, „Siła bajek”, „Zaświeć na niebiesko – autyzm” 

• „Dzieci uczą rodziców” 

− „Mały patriota” poznanie symboli narodowych, poznanie pojęcia pa-

triotyzm 

− „Magiczny czas” poznanie świątecznych tradycji, czym jest pomaganie, 

czym jest magia świąt Bożego Narodzenia. 

− „Wirtualny świat” jak bezpiecznie korzystać z Internetu, poznanie nie-

bezpieczeństw czyhających w Internecie, jak ważne jest unikanie kon-

taktu z nieznajomymi, dlaczego warto korzystać z Internetu pod okiem 

rodziców. 

− „Kosmiczna przygoda” poznanie pojęć kosmos i wszechświat, poznanie 

czym jest „Droga Mleczna”, poznanie planet Układu Słonecznego, po-

znanie postaci Mikołaja Kopernika, poznanie jedynego Polaka który po-

leciał w kosmos 
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− „W świecie ekonomii” poznanie czym są pieniądze i jaką rolę odgry-

wają z życiu człowieka, poznanie historii pieniądza, poznanie różnicy 

między potrzebą a zachcianką, nauka oszczędności pieniędzy, co to są 

podatki 

− „Zdrowa Ziemia” czym jest ekologia, co kryje się za słowem recykling, 

jak poprawnie segregować odpady, jak dbać o naszą planetę i jej miesz-

kańców. 

− „Bezpieczne lato” jak bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu, jak 

bezpiecznie i ciekawie spędzać czas w lesie, nad wodą i w górach, jak 

bezpiecznie odpoczywać w domu 

• „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

− „Dbam o rośliny i zwierzęta – nawet te najmniejsze” co to jest natura, 

jak zostać Kubusiowym Przyjacielem Natury, jak dbać o rośliny, jaką 

rolę pełnią zwierzęta w przyrodzie, nawet te najmniejsze 

− „Dbam o aktywność fizyczną” co to znaczy dbanie o aktywność fi-

zyczną, dlaczego warto się ruszać, jakie są formy ruchu i dyscypliny 

sportu, jak łączyć elementy ruchu w układ ćwiczeń. 

− „Dbam o siebie i jem warzywa i owoce” co oznacza pojęcie „Odżywia-

nie”, jak skomponować pełnowartościowy posiłek, dlaczego ważne są 

warzywa i owoce, o szczególnego ma w sobie marchewka, co może być 

porcja warzyw i owoców ile należy ich codziennie spożywać 

− „Dbam o zasoby naturalne woda, powietrze, energia” do czego po-

trzebne jest powietrze, co sprawia, że powietrze jest zanieczyszczone 

i co robić aby zmniejszyć, dlaczego woda jest ważna i jak ją oszczędzać, 

jak woda trafia do naszych kranów, skąd bierze się prąd i do czego go 

używamy oraz jak go oszczędzać 

− „Dbam o segregację śmieci i tworzę z nich coś nowego” czym są śmieci 

i kto je produkuje, jak sprawić żeby śmieci było mniej, jak segregować 

śmieci i co to jest recykling, w jaki sposób można powtórnie wykorzy-

stać śmieci i co możemy z nich zrobić 

− „Dbam o naturę” jaki wpływ na naturę ma człowiek, jakie są tego 

skutki, co można z tym zrobić, co to znaczy być eko 

− „Dbam o środowisko i oszczędzam pieniądze” jaki wpływ ma zachowa-

nie ekologiczne na oszczędzanie pieniędzy, jak nie marnować jedzenia, 

jak oszczędzać pieniądze. 

Źródło: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łęka Opatowska za rok szkolny 
2020/2021 
 
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Opatowie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trze-
bieniu odznaczały się na tle Gminy największą liczbą realizowanych programów i projektów. Poniż-
szy wykres obrazuje ilość programów i projektów realizowanych w poszczególnych placówkach. 
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Ryc. 4. Liczba programów i projektów realizowanych  w roku szkolnym 2020/2021 w poszcze-
gólnych placówkach 
Źródło: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łęka Opatowska za rok szkolny 
2020/2021 

 
3.6. Żłobki  

Żłobki są ważnym elementem wsparcia rodziny i aktywności zawodowej mieszkańców Gminy. Do 

ich podstawowych zadań należy przede wszystkim: 

• zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 

• zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowa-

dzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych po-

trzeb dziecka, 

• prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

Na terenie Gminy Łęka Opatowska funkcjonują dwie jednostki zapewniające opiekę nad dziećmi do 

lat 3: Żłobek Gminny w Opatowie i Żłobek Gminny w Łęce Opatowskiej.  

 

Żłobek Gminny w Opatowie przeznaczony jest maksymalnie dla 20 dzieci natomiast Żłobek Gminny 

w Łęce Opatowskiej przeznaczony jest maksymalnie dla 16 dzieci. Oba żłobki działają w nowo wy-

budowanych obiektach, które uzyskały wszystkie wymagane opinie, potwierdzające zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci. Żłobki posiadają po dwa pomieszczenia: 

jedno do zabawy (pobytu dziennego) oraz drugie do odpoczynku dzieci.  

W 2021 roku z budżetu Gminy wydatki na opiekę nad dziećmi do lat 3 wyniosły 604 339.83 zł co 
stanowiło niemal 1,2% wydatków ogółem. Dotacja z Resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 wynosiła 73 440,00 zł. Żłobki w 2021 r. 
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uzyskały dochody w łącznej kwocie  61 625,11 zł. Gmina dołożyła do zadań związanych z opieką nad 
dziećmi do lat 3 kwotę 469 274,72 zł. 

 

 
Tab. 7. Żłobki na terenie Gminy Łęka Opatowska 

 

Żłobek 

Data rozpoczęcia 

funkcjonowania 

Maksymalna 

liczba dzieci 

Liczba dzieci uczęsz-

czających do żłobka 

Żłobek Gminny w  

Opatowie 

29 grudnia 2016 

roku 
20 20 

Żłobek Gminny w  

Łęce Opatowskiej 

1 września 2019 

roku 
16 16 

 

3.7. Pozostałe działania 

 

Uczniowie ze szkół na terenie Gminy często uczestniczą w konkursach i olimpiadach nie tylko na 

szczeblu lokalnym, ale też wojewódzkim czy ogólnopolskim. Poniższa tabela przedstawia udział 

uczniów z poszczególnych placówek w konkursach.  

 
Tab. 8. Liczba uczniów którzy zakwalifikowali się do konkursów/ olimpiad na poziomie powia-
towym, wojewódzkim, ogólnopolskim w roku szkolnym 2020/2021 

Placówka Powiatowym  

 
Wojewódzkim 

 
Ogólnopolskim 

Zespół Szkół w Siemianicach 1 - 1 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Trzebieniu 

1 1 1 

Zespół Szkół w Opatowie 37 - - 

Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej 1 - 2 

 

Najzdolniejsi uczniowie z terenu Gminy mogli w 2021 roku liczyć na otrzymanie stypendium za wy-

niki w nauce.  

 

Stypendium za wysokie wyniki w nauce  otrzymało  
61 uczniów 

 

Stypendium przedmiotowe otrzymało  
2 uczniów 

 

Stypendium artystyczne otrzymało  
3 uczniów 

 

Stypendium za najwyższe wyniki egzaminu  
ósmoklasisty otrzymało  

3 uczniów 
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IV. SPOŁECZNOŚĆ 
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4.1. Wstęp 

 

Gmina realizowała zadania społeczne wynikające m.in. z: 

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 

zm.), 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305  

z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. 

zm.), 

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

615), 

• ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2021), 

• ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-

holizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(t.j Dz. U. 2022 poz. 690), 

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1249), 

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 

z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 423 z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)  

• ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176  

z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), 

• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-

nej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194). 

 
  



 
 

    
                         Raport o stanie Gminy | Społeczność 
 

  

37 

 

4.2. Pomoc społeczna 

 

Za wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Łęka Opatowska odpowiedzialny jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej. Jest to jednostka budżetowa Gminy, 

funkcjonująca na podstawie Uchwały Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXII/90/2016 z dnia 27 kwiet-

nia  2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatow-

skiej, oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2268 z późn. zm.). 

 

 

Największym źródłem finansowania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku 

była dotacja celowa na realizację zadań zleconych w Gminie. Było to aż 85,28% wydatków ogółem 

(co stanowiło 2% mniej niż w roku poprzednim). Z budżetu Gminy finansowane było 13,46% wydat-

ków (wzrost z 11,57% względem roku poprzedniego), natomiast pozostałe 1,26% wydatków w tym 

zakresie finansowane było z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych Gminy (w roku 

2020 było to 1,37%). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań wydatkował kwotę 

10 149 535,80 zł  - to o 227 790,20 zł mniej niż w roku poprzednim. 

  
Tab. 9. Struktura wydatków GOPS w 2021 roku 

Dział Rozdział Wykonanie 

POMOC SPOŁECZNA 

851 Rozdział 85195 Ochrona zdrowia, Pozostała działalność 2 400  

852 Rozdział 85202 DPS  336 648,21 

852 Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 18 052,23 

852 
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzi-

nie 
6 109,00 

852 Rozdział 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane (zasiłek stały) 5 370,42 

13,46%

1,26%

85,28%

budżet gminy

dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych gminy

dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie

Ryc. 5. Źródła finansowania wydatków GOPS w 2021 roku 
Źródło: opracowanie własne. 
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852 
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne w tym: 
40 123,20 

 
zasiłek celowy 20 500,00 

zasiłek okresowy 0,00 

Opłata za pobyt bezdomnych 19 623,20 

852 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe  14 070,18 

852 Rozdział 85216 Zasiłki stałe 61 349,92 

852 Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 548 253,06 

852 Rozdział 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 206 256,30 

852 Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w tym: 33 582,92 
 Program „ Posiłek w domu i w szkole”- posiłki 10 835,00 
 Program „ Posiłek w domu i w szkole ”- zasiłki 22 747,92 

852 Rozdział 85295 Pozostała działalność 6 560,00 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 0,00 

RODZINA 

855 Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 
 

6 493 756,35 

 świadczenia wychowawcze 6 339 896,10 

koszty 93 860,25 

855 
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz 
składki na ubezp. emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 348 181,07 

 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezp. 
emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 249 155,75 

koszty 99 025,32 

855 Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 369,35 

855 
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 

W tym: 
10 953,17 

 Asystent Rodziny 9 879,38 
 "Dobry Start" (300+)  1 073,79 

855 Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 8 453,53 

855 
Rozdział 85513 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane (świadczenie 

opiekuńcze) 
9 046,89 

 Razem 10 149 535,80 

Źródło: sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej za 

2021 rok 

 

W 2021 roku największe wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej były 

przeznaczone na pomoc rodzinie. Największa kwota, czyli 6 525 910,44 zł przeznaczona była na 

świadczenia wychowawcze. Natomiast 2 348 181,07 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne, fun-

dusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecz-

nego, co było kwotą porównywalną z ubiegłoroczną. Jeżeli chodzi o zakres wydatków związanych  

z pomocą społeczną (dział 852) to największe wydatki przeznaczone były na Ośrodki Pomocy Spo-

łecznej oraz usługi opiekuńcze. W Gminie w 2021 roku 462 osób objęto wsparciem w ramach sys-

temu pomocy społecznej, co przekładało się na 165 rodzin (dla porównania w roku 2020 było to 

437 osób w 147 rodzinach). Jest to 8,5% ogółu mieszkańców Gminy Łęka Opatowska.  
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Głównymi powodami korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w Gminie Łęka Opatowska 

w roku 2021 były: niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała lub ciężka choroba, bezdomność. 

 
Tab. 10. Klienci GOPS w 2021 roku 

Powód trudnej sytuacji życiowej klientów Liczba rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach 

Ubóstwo 15 31 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 5 5 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  16 85 

Bezrobocie  4 11 

Niepełnosprawność  22 38 

Długotrwała lub ciężka choroba  9 12 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego (w tym rodziny niepełne 
i wielodzietne) 

10 34 

Przemoc w rodzinie 0 0 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm  5 8 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 
karnego  

0 0 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

0 0 

Zdarzenie losowe 1 8 

Sytuacja kryzysowa  0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

Źródło: sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej za 

2021 rok 

 

Program Rodzina 500 plus  

Jest to świadczenie wychowawcze realizowane w Gminie od 2016 roku. Od 1 lipca 2019 roku świad-

czenie wychowawcze przysługuje rodzicom na każde dziecko do lat 18, bez względu na dochód na 

osobę w rodzinie.  

 

462 osób 
skorzystało z pomocy  

społecznej w 2021 roku 
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500+

1 072 dzieci

6 493 756,35 zł

Tab. 11. Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus" 

Wyszczególnienie  2018 2019 2020 2021 

Liczba wniosków  528 729 69 731 

Liczba dzieci  720 1 046 1 061 1 072 

Koszt  4 314 669,70 zł 5 386 692,12 zł 6 525 910,44 zł 6 493 756,35 

Źródło: sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej za 

2021 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobry Start  

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację dzieci. Rodziny bez względu na dochody jednora-

zowo otrzymując wsparcie w postaci 300 zł. W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łęce Opatowskiej nie realizował zadania - Rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi związa-

nego z rozpoczęciem roku szkolnego „Dobry Start”. Zadanie to w roku 2021 przeszło do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

 

 

Posiłek w domu i w szkole  

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu wieloletniego „Posiłek 

w domu i w szkole” wydatkował kwotę 33 582,92 zł w tym na: 

• zakup 1 993 posiłków dla 30 uczniów szkół zamieszkałych na terenie Gminy Łęka Opatow-

ska na łączną kwotę 10 835,00 zł, 

• świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 99 osób w wysokości  

22 747,92 zł.  

Dla porównania, w roku 2020 na ten cel wydatkowano 53 141,20 zł, a więc o prawie 20 tys. zł więcej 

niż w roku 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2021 znacznie spadła liczba posiłków wydanych uprawnionym osobom, a wzrosła liczba 

świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłku. Sytuacja ta jest wynikiem wystąpienia pan-

demii COVID-19, w wyniku której zostały zamknięte szkoły i nastąpiła zamiana formy świadczenia  

z posiłku na zasiłek celowy uprawnionym uczniom.  

 

33 582,92 zł 
1 993 posiłki 

99 osób korzystających z zasiłku  
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Finansowanie:  

• dotacja celowa z budżetu państwa – 20 000,00 zł (60%)  

• środki z budżetu Gminy – 13 582,92 zł (40%). 

 

 

Składki na ubezpieczanie zdrowotne  

W roku 2021 ośrodek opłacał składki zdrowotne za 9 osób na łączną kwotę 5 370,00 zł. Ta forma  

pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, niepodlegających ubezpieczeniu z innego 

tytułu.  

 

Finansowanie:  

• dotacja celowa do zadań własnych Gminy – 5 370,00 zł (100%).  

 

Asystent rodziny  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2021 roku ustawę o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej zatrudniając asystenta rodziny. W ramach działań wspierania rodzin wychowują-

cych dzieci i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zatrudniony był asystent rodziny. W roku 2021 

wspierał on 5 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej. 

 

Asystent rodziny w 100% finansowany był ze środków budżetu Gminy Łęka Opatowska.  

 

Rodziny zastępcze  

Na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 2021 roku współfinansował pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej. Koszt współfinanso-

wania wyniósł 8 453,53 zł.  

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 12. Rodziny zastępcze w Gminie Łęka Opatowska 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 

Liczba dzieci objętych 

pomocą  
4 3 1 3 

Kwota pokryta przez 

gminę  
8 131,53 zł 4 496,54 zł 4 164,00 zł 8 453,53 

Źródło: sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej za 

2021 rok 

 

W 2021 roku w rodzinach zastępczych znajdowało się 2 dzieci więcej niż rok wcześniej. Zwiększyły 

się także koszty współfinansowania pobytu dzieci o 4 289,53 zł. 

 

 

 

3 dzieci 
8 453,53 zł 
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Niebieska Karta  

Głównym jej celem jest pomoc osobą i rodziną, które borykają się z problemem przemocy. W roku 

2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej koordynował działania związane z procedurą „Niebie-

skiej Karty” w 10 rodzinach, tj. o 3 więcej niż w 2020 roku.  

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach w/w pomocy w 2021 roku: 

• posiedzenia Zespołu odbyły się 4 razy, 

• zwołano 20 spotkań grup roboczych, 

• przyjęto przez zespół 11 Niebieskich Kart,  

• wsparciem objętych było ogółem 42 osoby w rodzinie tj. 13 kobiet, 15 mężczyzn oraz 14 

dzieci, 

• złożono 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz 1 pismo do Sądu 

Rodzinnego, 

• złożono 2 skierowania do podjęcia działań korekcyjnych dla sprawców przemocy, 

• zamknięto 8 procedur Niebieskiej Karty,  

• utworzony w grudniu 2020 roku Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień przyjmował osoby do-

tknięte przemocą domową, nadużywające alkoholu jak i członków ich rodzin. Terapeutka 

podczas 48 godzin dyżurów w Punkcie przeprowadziła 55 konsultacji indywidualnych  

z mieszkańcami gminy, stosując wszelkie standardy psychoterapii uzależnień i współuzależ-

nienia,  

• od  listopada 2021 r. Gmina Łęka Opatowska ze współpracą z Gminny Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej zawarła umowę zlecenie na udzielanie pomocy psychologicznej  w postaci  po-

radnictwa i wsparcia  w sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu psychicznemu – 

młodzieży i dorosłym mieszkańcom Gminy Łęka Opatowska, 

• pozostałe działania: monitoring środowiska przez pracowników socjalnych i dzielnicowego, 

wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, współpraca z GKRPA, współpraca z sądem i proku-

raturą, współpraca z kuratorami działającymi na rzecz poszczególnych rodzin oraz działania 

w ramach indywidualnych potrzeb wynikających z danego środowiska. 

Tab. 13. Procedury związane z „Niebieską kartą" 

Wyszczególnienie  2018 2019 2020 2021 

Prowadzonych 

procedur  
10 12 7 10 

Przyjętych kart  7 10 3 11 

Zakończonych 

procedur  
6 7 6 8 

Źródło: sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego realizującego Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 

w Gminie Łęka Opatowska. 

 

Karta Dużej Rodziny  

Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o Karcie Dużej Rodziny, która przyznała 

prawo do ubiegania się o kartę rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie 

co najmniej 3 dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. W 2021 roku GOPS 

wydał 80 kart tradycyjnych oraz 80 kart elektronicznych.  

Rada Gminy Łęka Opatowska dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny wprowadziła częściowe 

zwolnienie  w  opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia do końca 

lipca wynosiła 20% stawki opłaty, a od 1 sierpnia 2021 r. wynosi 20% stawki. 
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Fundusz alimentacyjny  

W 2021 roku złożono 25 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wydano 39 decyzji 

dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. GOPS wypłacił świadczenia dla 22 rodzin na 

ogólną kwotę 167 016,99 zł.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek mieszkaniowy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wypłacił dodatki mieszkaniowe dla 6 gospodarstw 

domowych na kwotę 14 070,18 zł. 

 

Lokale w zasobie gminnym 

W 2021 roku w zasobie Gminy Łęka Opatowska znajdowało się 11 lokali. W 2021 roku oddano 1  

mieszkanie komunalne do użytku.  

 

 

 

 

 

 

Polityka senioralna 

Na terenie Gminy Łęka Opatowska w 2021 roku funkcjonowały dwie organizacje wspierające osoby 

starsze:  

• Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce Opatowskiej, 

• Klub Seniora w Opatowie. 

 

Świetlice środowiskowe 

Funkcjonujące na terenie Gminy Łęka Opatowska 4 świetlice środowiskowe są finansowane ze środ-

ków pochodzących z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Świetlice 

funkcjonują w miejscowościach: Łęka Opatowska, Opatów, Siemianice, Trzebień. 

 

 

 

 

 

 

W grudniu 2021 roku w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ze środków Solidarno-

ściowego Funduszu wsparcia Osób Niepełnosprawnych ukończono budowę obiektu na który otrzy-

mano dofinasowanie w ramach Modułu I na kwotę 2 553 358,00 zł. Zadana GOPS w tym zakresie 

polegały na czynnym udziale w monitoringu realizacji poszczególnych etapów budowy oraz na 

22 rodziny 
167 016,99 zł 

11 lokali 
w zasobie gminnym 

4 świetlice 
środowiskowe 

na terenie Gminy 
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przygotowaniu dokumentacji roboczej do sporządzenia zamówienia publicznego na wyposażenie 

obiektu. 

Celem tego programu są działania polegające na stworzeniu całkowicie nowego obiektu budowla-

nego przeznaczonego dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Łęka Opatowska dla zapewnie-

nia dziennego i/lub całodobowego wsparcia. Centrum będzie spełniać standardy zapewniające wa-

runki do samodzielnego i niezależnego pobytu/zamieszkiwania, opieki oraz rehabilitacji osób nie-

pełnosprawnych.  

 

4.3. Kultura, sport i rekreacja 

 

Istotnym elementem rozpowszechniania kultury wśród mieszkańców Gminy Łęka Opatowska jest 

działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie. W jej skład 

w 2021 roku wchodziły trzy placówki biblioteczne.  
 Tab. 14. Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej 

Placówka  Adres Powierzchnia  

Biblioteka główna w Opatowie ul. Poznańska 59 

63-645 Łęka Opatowska 

199 m2  

Filia biblioteczna w Łęce Opatowskiej ul. Szkolna 4 

63-645 Łęka Opatowska 

97 m2  

Filia biblioteczna w Siemianicach ul. Szembeków 1 

63-645 Łęka Opatowska 

73 m2  

Źródło: sprawozdanie opisowe z działalności gminnej biblioteki publicznej w Łęce Opatowskiej  

z siedzibą w Opatowie za rok 2021. 

 

Przychody biblioteki w 2021 roku wyniosły 460 870,00 zł. W większości struktura przychodów 

składa się z dotacji organizatora. Koszty biblioteki w 2021 roku wyniosły 458 485,82 zł. Na dzień 

31 grudnia 2021 roku Biblioteka nie posiadała zobowiązań oraz należności. 

 

W 2021 roku biblioteka oraz filie prowadziły swoją działalność na terenie Gminy Łęka Opatowska 

zmierzając w celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych oraz kulturalnych mieszkańców. Zamierzenia 

te realizowały między innymi poprzez organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze kulturalno-

oświatowym, brały udział w licznych akcjach upowszechniających czytanie i popularyzujących bi-

blioteki, współpracowały ze szkołami i przedszkolami z terenu Gminy oraz organizacjami zrzeszają-

cymi mieszkańców. 

 
Tab. 15. Najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w 2021 roku w Bibliotece, lub w któ-
rych Biblioteka brała udział 

Lp. Wydarzenie  Miesiąc  

1. Organizacja wolontariatu na terenie Gminy Łęka Opatowska w związku 

z udziałem w akcji 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – GBP 

Opatów 

Styczeń 

2. Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej czytelnictwo „Mała 

książka – wielki człowiek” skierowanej do przedszkolaków i ich rodziców – 

GBP Opatów, Filia w Łęce Opatowskiej, Filia w Siemianicach – kontynuacja 

akcji z poprzednich lat 

Styczeń-

grudzień 
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3. Randka z książką – promocyjna akcja czytelnicza zorganizowana z okazji Wa-

lentynek – GBP w Opatowie, Filia w Łęce Opatowskiej, Filia w Siemianicach 

Luty 

4. Wręczenie nagród dla Czytelników Roku 2020 – rozstrzygnięcie konkursu na 

najaktywniejszych Czytelników minionego roku – GBP w Opatowie, Filia w 

Łęce Opatowskiej, Filia w Siemianicach 

Luty 

5. Konkurs plastyczny „Tradycyjna palma Wielkanocna” dla wszystkich miesz-

kańców gminy Łęka oraz Czytelników Biblioteki oraz pokonkursowa wystawa 

palm w kościele pw. Św. Floriana w Opatowie w Niedzielę Palmową – GBP w 

Opatowie 

Marzec 

6. Biblioteczne podróże koziołka Klemensa – udział w akcji promującej biblio-

teki i gminy, które odwiedzi maskotka gminy Wieruszów – koziołek Klemens. 

Akcja zorganizowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieru-

szowie – GBP w Opatowie 

Ma-

rzec/kwie-

cień 

7. Zajęcia biblioteczne i warsztaty kreatywne pn. „Zrób misia” dla dzieci do lat 

3 wraz z opiekunem, zorganizowane w ramach zadania „Dzieje się w biblio-

tece – zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży z elementami 

biblioterapii” – GBP w Opatowie 

Czerwiec 

8. Warsztaty „Robotyka i programowanie z LEGO WeDo i Mindstorms”, pokaz 

z ciekłym azotem i zajęcia czytelnicze dla dzieci i młodzieży (2 grupy) zorga-

nizowane w ramach zadania „Dzieje się w bibliotece…” – GBP w Opatowie 

Czerwiec 

9. Warsztaty „Decoupage na szkatułkach” oraz zajęcia czytelnicze dla dzieci i 

młodzieży zorganizowane w ramach zadania „Dzieje się w bibliotece…” – 

GBP w Opatowie 

Czerwiec 

10. Głośne czytanie w plenerze dla przedszkolaków z Łęki Opatowskiej – Filia w 

Łęce Opatowskiej 

Czerwiec 

11. Głośne czytanie oraz zajęcia czytelnicze i plastyczne dla przedszkolaków z 

Opatowa – GBP w Opatowie  

Czerwiec 

12. Głośne czytanie oraz zajęcia czytelnicze i plastyczne dla przedszkolaków w 

oddziale przedszkolnym w Rakowie – GBP w Opatowie 

Czerwiec 

13. Głośne czytanie w plenerze oraz pokaz tresury psów rasy Border Collie dla 

dzieci z „zerówki” w Łęce Opatowskiej – Filia w Łęce Opatowskiej 

Czerwiec 

14. Głośne czytanie dla przedszkolaków z Łęki Opatowskiej – Filia w Łęce Opa-

towskiej 

Czerwiec 

15. Głośne czytanie dla przedszkolaków w oddziale przedszkolnym w Piaskach – 

Filia w Łęce Opatowskiej 

Czerwiec 

16. Warsztaty „Biżuteria szklana” oraz zajęcia czytelnicze dla młodzieży zorgani-

zowane w ramach zadania „Dzieje się w bibliotece…” – GBP w Opatowie 

Czerwiec 

17. Warsztaty „Magnesy z gipsu” oraz zajęcia czytelnicze dla dzieci zorganizo-

wane w ramach zadania „Dzieje się w bibliotece…” – GBP w Opatowie 

Czerwiec 

18. Warsztaty „Ekologiczne obrazy” oraz zajęcia czytelnicze dla dzieci i mło-

dzieży zorganizowane w ramach zadania „Dzieje się w bibliotece…” – GBP w 

Opatowie 

Sierpień 

19. Wycieczka rowerowa z Czytelnikami do Bolesławca – Filia w Siemianicach Sierpień 

20. Warsztaty „Breloki z filcu” oraz zajęcia czytelnicze dla dzieci i młodzieży zor-

ganizowane w ramach zadania „Dzieje się w bibliotece…” – GBP w Opatowie 

Sierpień 

21. Głośne czytanie oraz pokaz tresury psów rasy Border Collie dla dzieci z przed-

szkola oraz żłobka w Łęce Opatowskiej – Filia w Łęce Opatowskiej 

Sierpień 
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22. Relacja z pielgrzymki do Santiago de Compostela drogą Św. Jakuba, którą 

zaprezentowały mieszkanki Gminy – spotkanie z Czytelnikami – Filia w Sie-

mianicach 

Sierpień 

23. Finał projektu „Dzieje się w bibliotece…” w postaci imprezy integracyjnej dla 

mieszkańców gminy – podsumowanie projektu, wystawa po warsztatowa, 

zabawy dla dzieci z animatorem kultury, dwa seanse filmowe w kinie plene-

rowym dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych 

Sierpień 

24. Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej połączone 

z koncertem muzycznym oraz wystawą malarską lokalnych artystów – GBP 

w Opatowie 

Wrzesień 

25. Policjanci czytają dzieciom – głośne czytanie dla uczniów kl. 1 i 2 Szkoły Pod-

stawowej w Łęce Opatowskiej 

Wrzesień 

26. Dziennikarzem być” – spotkanie z redaktorem naczelnym Radia SUD dla 

uczniów kl. 3 SP w Łęce Opatowskiej – Filia w Łęce Opatowskiej 

Wrzesień 

27. Wycieczka rowerowa bibliotekarzy i seniorów z Opatowa do Wieruszowa – 

GBP w Opatowie 

Wrzesień 

28. Wystawa poświęcona Prymasowi Tysiąclecia kardynałowi Stefanowi Wy-

szyńskiemu – Filia w Siemianicach 

Wrzesień 

29. Głośne czytanie i zajęcia biblioteczne pn. „Jesienne zwyczaje zwierząt” dla 

przedszkolaków z Opatowa – GBP w Opatowie 

Wrzesień 

30. „Dziennikarska pasja” – spotkanie z redaktorem naczelnym Radia dla 

uczniów kl. 5 SP w Łęce Opatowskiej – Filia w Łęce Opatowskiej 

Październik 

31. Organizacja zajęć czytelniczych, warsztatu kreatywnego, seansu filmowego 

oraz gier i zabaw w ramach akcji NOC BIBLIOTEK pn. „Czytanie wzmacnia” 

dla dzieci do 8 lat – GBP w Opatowie 

Październik 

32. Organizacja zajęć czytelniczych, kreatywnych warsztatów, gier i zabaw, tre-

ningu nordic walking z instruktorem, ogniska z kiełbaskami, maratonu filmo-

wego połączonego z nocowaniem w bibliotece w ramach akcji NOC BIBLIO-

TEK pn. „Czytanie wzmacnia” dla uczniów kl. 6-8 – GBP w Opatowie 

Październik 

33. Organizacja zajęć czytelniczych, kreatywnego warsztatu, gier i zabaw oraz 

ogniska z kiełbaskami w ramach akcji NOC BIBLIOTEK pn. „Czytanie wzmac-

nia” dla uczniów kl.     3-5 – GBP w Opatowie 

Październik 

34. „Miniaturowe lasy w szkle” – bezpłatne zajęcia warsztatowe połączone z 

promocją literatury o tematyce hobbystycznej dla seniorów z terenu gminy 

Łęka Opatowska – GBP w Łęce Opatowskiej, Filia w Łęce Opatowskiej, Filia 

w Siemianicach 

Październik 

35. Wystawa „Tak powstawała Niepodległa” poświęcona procesowi odzyskiwa-

nia przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej – GBP w 

Opatowie 

Listopad 

36. Głośne Czytanie oraz zajęcia plastyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Po-

staci z Bajek dla przedszkolaków z Opatowa – GBP w Opatowie 

Listopad 

37. Jesienne zajęcia czytelnicze dla najmłodszych – głośne czytanie i zajęcia pla-

styczne dla przedszkolaków z Siemianic – Filia w Siemianicach 

Listopad 

38. Głośne czytanie oraz zajęcia plastyczne z okazji Światowego Dnia Pluszo-

wego Misia dla przedszkolaków z Opatowa – GBP w Opatowie 

Listopad 

39. Zajęcia warsztatowe i czytelnicze dla dzieci w wieku 6-9 lat z okazji Świato-

wego Dnia Pluszowego Misia – GBP w Opatowie 

Listopad 
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40. „Zaczytana Zabawa Andrzejkowa” – głośne czytanie, zajęcia warsztatowe, 

gry i zabawy połączone z balem przebierańców z okazji Andrzejek dla dzieci 

w wieku 6-9 lat – GBP w Opatowie 

Listopad 

41. Świąteczne warsztaty plastyczne – wykonywanie ozdób świątecznych – za-

jęcia z uczniami kl. 6 SP w Siemianicach poprowadzone przez mieszkankę 

Gminy – Filia w Siemianicach 

Grudzień 

42. „Koła autobusu kręcą się…” – głośne czytanie oraz spotkanie z pilotem wy-

cieczek i kierowcą autobusu dla dzieci z „zerówki” SP w Łęce Opatowskiej – 

Filia W Łęce Opatowskiej 

Grudzień 

Źródło: sprawozdanie opisowe z działalności gminnej biblioteki publicznej w Łęce Opatowskiej  

z siedzibą w Opatowie za rok 2021. 

 

Ponadto w ciągu całego roku kalendarzowego Biblioteka Główna oraz Filie tworzyły gazetki tema-

tyczne związane min. z ważnymi świętami, rocznicami literackimi, i inne. Bibliotekarze tworzyli wy-

stawy tematyczne książek, np. związane ze świętami, obchodami świąt narodowych, dotyczące pi-

sarzy i ich twórczości itp. 

 

Sport jest bardzo ważnym elementem, który scala mieszkańców Gminy. W 2021 roku na terenie 

Gminy Łęka Opatowska dostępna była następująca baza sportowa: 

 

Źródło: http://leka-opatowska.pl 

 

SALA SPORTOWA W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

 

W godzinach lekcyjnych sala jest wykorzystywana przez 

Szkołę Podstawową w Łęce Opatowskiej. Po lekcjach wy-

chowania fizycznego na Sali odbywają się zajęcia dodat-

kowe oraz eksploatowana jest przez kluby sportowe, ze-

społy niezrzeszone, emerytów oraz młodzież  

 

 

 

 

BOISKO ORLIK 

 

W godzinach lekcyjnych boisko wykorzystywane jest 

przez Szkołę Podstawową w Siemianicach. Orlik jest 

ogólnodostępny i czynny przez cały tydzień. Na boisku 

rozgrywane są różnego rodzaju zawody na szczeblu 

gminnym oraz powiatowym. Boisko wykorzystywane 

jest przede wszystkim do gry w piłkę nożną przez kluby 

sportowe, zespoły niezrzeszone, treningi.  

 

 

      Źródło: http://leka-opatowska.pl  
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Źródło: http://leka-opatowska.pl  

 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W OPATOWIE 

 

Wykorzystywane przez uczniów Szkoły Podstawo-

wej w Opatowie . W godzinach popołudniowych  

z boiska korzystają: młodzież szkolna, kluby spor-

towe, lokalna społeczność. Przede wszystkim boi-

sko wykorzystywane jest do gry w piłkę nożną.  

 

BOISKO SPORTOWE W BIADASZKACH 

 

Boisko wykorzystywane jest do ćwiczeń strażac-

kich przez miejscowe OSP oraz do przeprowa-

dzania zawodów strażackich na szczeblu gmin-

nym oraz powiatowym. Służy również do  gry w 

piłkę nożną przez młodzież oraz lokalną społecz-

ność. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

              Źródło: http://leka-opatowska.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Łęka Opatowska 

BOISKO SPORTOWE W OPATOWIE 

 

Boisko wykorzystywane przez kluby piłkarskie do 

rozgrywek ligowych oraz udostępniane mło-

dzieży szkolnej, młodzieżowym klubom sporto-

wym na treningi oraz rozgrywki piłkarskie. 

Oprócz tego na boisku odbywają się zawody 

strażackie, festyny rodzinne, sportowe. 

 

 

 

BOISKO SPORTOWE W TRZEBIENIU 

 

Boisko w godzinach lekcyjnych wykorzystywane 

jest przez uczniów Szkoły Podstawowej w Trze-

bieniu. Młodzież szkolna w okresie wiosenno-let-

nim korzysta z boiska na lekcję wychowania fi-

zycznego.  Po godzinach lekcyjnych boisko wyko-

rzystywane jest do gry w piłkę nożną przez dzieci 

i młodzież. Na boisku odbywają się różnego ro-

dzaju festyny, dożynki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Łęka Opatowska 
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Źródło: https://www.radiosud.pl 

 

BOISKO SPORTOWE W PIASKACH 

 

W większości boisko wykorzystywane jest przez lo-

kalną społeczność do gry w piłkę nożną. Przy boisku 

sportowym są dwa boiska do piłki plażowej  wyko-

rzystywane na zawody sportowe przez młodzież 

szkolna oraz cykliczny turniej piłki plażowej. Na bo-

isku sportowym odbywają się również zawody stra-

żackie oraz festyny rodzinne i sportowe. 

 

 

 

 

BOISKO SPORTOWE W SIEMIANICACH 

 

Boisko wykorzystywane przez kluby piłkarskie do 

rozgrywek ligowych oraz udostępniane młodzieży 

szkolnej i młodzieżowym klubom sportowym na 

treningi oraz rozgrywki piłkarskie. Na boisku odby-

wają się również zawody strażackie, festyny ro-

dzinne oraz sportowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Źródło: Urząd Gminy Łęka Opatowska 

 

 

 

 

 

BOISKO SPORTOWE W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

 

Zmodernizowane w 2019 roku boisko wykorzysty-

wane jest jako boisko treningowe LKS Zawisza oraz 

do gry w piłkę nożną przez lokalną społeczność.  

 

 
Źródło: Urząd Gminy Łęka Opatowska 

W 2021 roku zakończyła realizacja przedsię-

wzięcia pn. „Remont szatni przy boisku 

sportowym w Łęce Opatowskiej – szatnia na 

medal”. Zakres inwestycji obejmował: wy-

mianę pokrycia dachowego, wymianę sto-

larki okiennej i drzwiowej, wymianę instala-

cji i urządzeń sanitarnych, wymianę instala-

cji i urządzeń elektrycznych, położenie no-

wych posadzek oraz  płytek, montaż nowych 

sufitów, roboty tynkarskie, malarskie, mon-

taż grzejników elektrycznych oraz armatury 

sanitarnej. Koszt całego przedsięwzięcia 

wraz z robotami dodatkowymi wyniósł  289 

999,24 zł brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Łęka Opatowska 
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W dniu 10 listopada  2021 r. zakończona została realiza-

cja zadania pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni 

zewnętrznej w Rakowie”. W ramach projektu powstała 

wiata rekreacyjna wraz z utwardzeniem podłoża, za-

montowane zostało 6 urządzeń siłowni zewnętrznej, wy-

mienione zostało ogrodzenie terenu. Obiekt wyposa-

żony został również w kosze na śmieci oraz stojak na ro-

wery. Inwestycję wykonała firma BRUKMAX z Wrześni za 

kwotę 111 721,99 zł brutto. 

Projekt został dofinansowany w kwocie 50 000,00 

zł  przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ra-

mach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęte działania w 2021 roku związane były z celem szczegółowym 3.1. Strategii Rozwoju Gminy 

Łęka Opatowska na lata 2017-2026, pn. Podwyższanie jakości oferty Gminy w zakresie rekreacji 

i wypoczynku.  

 

4.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Na terenie Gminy Łęka Opatowska w 2021 roku funkcjonowały stowarzyszenia, których głównym 

celem było zrzeszanie i integracja mieszkańców skutkujące rozwojem Gminy. Są to różnego rodzaju 

kluby sportowe, stowarzyszenia rekreacyjno-turystyczne, środowiskowe oraz wyrównujące szanse 

mieszkańców terenów wiejskich. Wykaz organizacji pozarządowych na terenie Gminy w 2021 roku 

przedstawia poniższa tabela.  

 
Tab. 16. Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Łęka Opatowska 

Nazwa  Adres 

Ludowy Klub Sportowy WIELKOPOLANIN ul. Poznańska 16a, Siemianice 

63-645 Łęka Opatowska 

Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEŃ Opatów ul. Kępińska, Opatów 

63-645 Łęka Opatowska 

Ludowy Klub Sportowy Zawisza Łęka Opatow-

ska 

ul. Szkolna 

63-645 Łęka Opatowska 

MUKS Wilki Opatów ul. Pogodna, Opatów 
63-645 Łęka Opatowska 

Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Spor-

towe 

ul. Poznańska 59, Opatów 
63-645 Łęka Opatowska 

Stowarzyszenie Szansa dla Trzebienia Trzebień 7 

3 164 𝐦𝟐 powierzchni re-
kreacyjnej na terenie 

Gminy Łęka Opatowska 
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63-645 Łęka Opatowska 

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Łęce 

Opatowskiej 

ul. Akacjowa 
63-645 Łęka Opatowska 

CARPE DIEM ul. Akacjowa 16/1 
63-645 Łęka Opatowska 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Wrota Wielkopolski” 

ul. Jana Pawła II 2 
63-604 Baranów (osiedle murator) 

 

Ponadto, w Gminie Łęka Opatowska w 2021 roku funkcjonowało 9 jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej, których wykaz znajduje się w rozdziale 1.6. Bezpieczeństwo.  

 

Realizowany był Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Gminy Łęka Opatow-

ska na rok 2021. W roku 2021 zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zarządzeniem Wójta Gminy Łęka Opatowska ogłoszono  jeden konkurs na wspieranie realizacji za-

dań publicznych w dwóch zakresach: 

• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

• Kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Na realizację programu w 2021 r. przeznaczono środki w kwocie 120 000,00 zł: 

• 100 000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

• 20 000,00 zł na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęło 5 ofert od 5 podmiotów. Organizacje, które wystąpiły  

w konkursie otwartym na realizację zadań z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, wraz  

z kwotą przyznanych środków przedstawiono w poniższych tabelach.  

 
Tab. 17. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 
L.p. 

 
Nazwa oferenta 

 

Nazwa zadania publicznego Wysokość przyzna-
nych środków 

1 Ludowy Klub Sportowy „ZAWISZA”  
Łęka Opatowska  

„Aktywny rok 2021”  46 000,00 zł  

2 Ludowy Zespół Sportowy  
„Płomień” Opatów  

„PŁOMIEŃ – SPORT I PASJA” 32 000,00 zł 

3 Ludowy Klub Sportowy „WIELKO-
POLANIN” Siemianice  

„Szkolenie w zakresie piłki noż-
nej” 

22 000,00 zł 

RAZEM 100 000,00 zł 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Gminy Łęka Opatowska  za 2021 rok. 
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Tab. 18. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Gminy Łęka Opatowska  za 2021 rok. 

 

Współpraca pozafinansowa Gminy Łęka Opatowska z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2021 polegała w szczególności na: 

• wymianie informacji o podejmowanych działaniach, 

• zamieszczaniu na stronie internetowej informacji o aktualnych programach i konkursach 

grantowych adresowanych m.in. do organizacji pozarządowych, 

• udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w szkoleniu zorganizowanym przez 

Urząd Gminy,  

• udzielaniu pomocy, informacji, doradztwa przez pracowników Urzędu Gminy Łęka Opatow-

ska zgodnie z ich kompetencjami, 

• przygotowanie Programu Współpracy Gminy Łęka Opatowska z organizacjami pozarządo-

wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie 

realizacji zadań publicznych na 2022 r.   

Obszar współpracy Gminy Łęka Opatowska z organizacjami pozarządowymi jest ściśle związany  

z celami i zadaniami statusowymi tych organizacji oraz ich inicjatywami. Różnorodność pomysłów 

oraz kreatywność organizacji pozarządowych, pomoc finansowa Gminy Łęka Opatowska oraz dobra 

współpraca obu sektorów wpłynęły zapewne na częściowe zaspokojenie oczekiwań i potrzeb miesz-

kańców. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Łęka Opatowska są organizacjami 

zaangażowanymi i kreatywnymi. Włożony wkład własny, praca wolontariuszy są przykładem spraw-

nie działających organizacji. Duże znaczenie dla organizacji miała współpraca finansowa i związane 

z nią dotacje, dzięki których mogły zostać zrealizowane zadania przekraczające możliwości finan-

sowe poszczególnych organizacji. Udzielone wsparcie finansowe jest dla nich dużą pomocą w rea-

lizowanych własnych zadaniach. Swoją działalnością organizacje pozarządowe aktywizują i integrują 

społeczeństwo, pokazują co można zrobić z czasem wolnym, uczą aktywnego życia, doskonalą 

umiejętności sportowe i artystyczne, przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju Gminy Łęka 

Opatowska. Założenia i spodziewane przez samorząd cele  i rezultaty zostały osiągnięte. Dlatego też 

w kolejnych latach nadal należy systematycznie i konsekwentnie podejmować działania, na rzecz 

rozwoju, pogłębienia i ulepszenia współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Uwzględ-

niając powyższe należy uznać, że cele założone w Rocznym Programie Współpracy Gminy Łęka Opa-

towska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok zostały zrealizowane.  

 

 

 

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 
Wysokość przyzna-

nych środków 

1 
Opatowskie Stowarzyszenie Kultu-

ralno-Sportowe 
„Wyśpiewać miłość” 

 
5 190 zł 

2 
 

Stowarzyszenie Szansa dla Trzebie-
nia 

„Pokaz tradycyjnego wyrobu 
masła na Dożynkach Gminnych” 

3 640 zł 

RAZEM 8 830 zł 
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V. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 
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5.1. Wstęp 

Gmina Łęka Opatowska realizowała zadania związane z infrastrukturą i środowiskiem wynika-

jące m.in. z: 

• ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 503) 

• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 

z późn. zm.) 

• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. 

zm.) 

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) 

• ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 

• ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. 

zm.) 

• ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (tj. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) 

• ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1947) 

• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) 

• ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 

• ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 172). 

 

5.2. Polityka przestrzenna 

 

Najważniejszym dokumentem planistycznym warunkującym ład przestrzenny w Gminie Łęka Opa-

towska jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten 

określa istniejące zagospodarowanie i uwarunkowania przyrodniczo-społeczno-gospodarcze wystę-

pujące na terenie Gminy, a także kierunki rozwoju i politykę przestrzenną. W 2021 roku Wójt Gminy 

Łęka Opatowska wydał obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Uchwały Nr XXVII/168/2020  

z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko. Zainteresowani mieszkańcy mogli złożyć wnioski dotyczące studium oraz uwagi 

wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko. Jest to istotny krok w kierunku zapew-

nienia spójnej i zrównoważonej polityki przestrzennej na obszarze Gminy. Dotychczasowe Studium, 

mimo, że zmieniane w części kierunków, pozostaje nieaktualne w wielu kwestiach dotyczących 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Niektóre dane, w tym demograficzne, pochodzą 

z 2007 roku.   

 

Poza Studium, niezwykle istotnymi dokumentami są miejscowe plany zagospodarowania prze-

strzennego, które stanowią akty prawa miejscowego w obszarach dla których są przyjmowane. Sta-

nowią one podstawę wielu decyzji w zakresie zabudowy przestrzeni.  

 

W 2021 roku Rada Gminy Łęka Opatowska nie podjęła uchwał związanych z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego.  
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248 ha  
(3,2% obszaru 

Gminy) 
Obszar objęty miejscowymi 
planami zagospodarowania 

przestrzennego 

 

 

 

 

W 2021 r. wydano 84 decyzje o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych planem miej-

scowym, a także 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

5.3. Infrastruktura drogowa 

 

W 2021 roku, 3 095 040,32 zł stanowiły wydatki budżetu Gminy związane z transportem i łączno-

ścią. Wykonane wydatki stanowiły 88,27% wydatków planowanych w tym dziale.  

 

W ramach dróg publicznych powiatowych, Gmina Łęka Opatowska zapewniła dotację dla Powiatu 

Kępińskiego, na modernizacje dróg lokalnych – powiatowych na terenie Gminy Łęka Opatowska. 

Dotacja ta wynosiła 370 000,00 zł. 

 

W ramach dróg publicznych gminnych wykonano następujące wydatki: 

• 24 684,40 zł - masa asfaltowa na zimno, kruszywo, lustra, znaki drogowe, tablice (w tym  

10 000,00 zł fundusz sołecki), 

• 90 139,52 zł - remont dróg ul. Spacerowa Opatów oraz drogi w Szalonce, 

• 209 172,95 zł - pełnienie dyżuru odśnieżania i odśnieżanie zimowe dróg (80 046,81 zł), słu-

żebność gruntowa, zbieranie i koszenie poboczy, rozgraniczenie działek, pomiar natężenia 

ruchu, roczny przegląd dróg, okazanie granic, wycinka krzewów, montaż lampy ulicznej  

(w tym 57 215,98 zł fundusz sołecki), 

• 43 500,00 zł - wykup gruntów pod drogi.  

Środki wydatkowano także na 6 inwestycji drogowych, których łączna kwota wyniosła 2 357 543,45 

zł. Wśród wykonanych inwestycji drogowych wymienić można następujące: 

 

• Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Opatów ul. Spacerowa - 427 188,03 zł,  

• Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji 

deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej - 940 738,85 zł,  

• Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Opatowie - 142 343,91 zł, 

• Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raków - 6 200,02 zł (fundusz so-

łecki). 

Opis i specyfikacja poszczególnych inwestycji, wraz z dokładnymi kosztami i dokumentacją fotogra-

ficzną, znajdują się w rozdziale VI. Inwestycje. 
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3,79 km 

Wybudowanych i przebudowanych 
ulic i dróg na terenie Gminy  

 

 

Inwestycje drogowe wpisują się w realizację celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy Łęka 

Opatowska na lata 2017-2026: 

Cel szczegółowy: 5.1. Podejmowanie działań w kierunku polepszenia standardu i jakości komunika-

cyjnej na terenie Gminy Łęka Opatowska 

Kierunek działania: 5.1.1. Budowa, przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Łęka Opatowska. 

 

 

5.4. Gospodarka komunalna 

 

W roku 2021 zaszły następujące zmiany w obrębie mienia komunalnego w Gminie: 

• Aktem notarialnym Rep. A 79/2021 z dnia 05.01.2021 r. włączono w drodze darowizny 

działkę nr 582/3 obręb Opatów o pow. 0,0018 ha na lokalizację przepompowni. 

• Aktem notarialnym Rep. A 653/2021 z dnia 19.01.2021 r. zbyto z zasobów działkę nr 518/15 

o pow. 0,1135 ha obręb Opatów (nieużytek). 

• Aktem notarialnym Rep. A 3181/2021 z dnia 25.03.2021 r. dokonano zamiany nieruchomo-

ści w ten sposób, że:  

o Gmina przekazała działkę nr 256 o pow. 0,0700 ha położoną w obrębie Trzebień 

stanowiącą drogę,  

o Gminie przekazano działkę nr 5085/5 o pow. 0,0688 ha położoną w obrębie Raków 

stanowiącą drogę. 

• Aktem notarialnym Rep. A 4969/2021 z dnia 27.04.2021 r. dokonano zamiany nieruchomo-

ści w ten sposób, że: 

o Gmina przekazała działki nr 199/3 o pow. 0,1511 ha , nr 200/2 o pow. 0,1077 ha 

położonych w obrębie Zmyślona Słupska,  

o Gminie przekazano działki nr 199/6 o pow. 0,1193 ha, nr 221/3 o pow. 0,2047 ha 

położone w obrębie Zmyślona Słupska. 

• Wójt Gminy Łęka Opatowska decyzją znak: BGK.6831.23.2021 z dnia 01.06.2021 r. zatwier-

dził podział nieruchomości stanowiącej działkę nr 183/3 o pow. 0,4059 ha położoną w ob-

rębie Biadaszki na działki: 183/4 o pow. 0,0412 ha oraz 183/5 o pow. 0,3647 ha. 

• Wójt Gminy Łęka Opatowska decyzją znak: BGK.6831.24.2021 z dnia 01.06.2021 r. zatwier-

dził podział nieruchomości stanowiącej działkę numer 18 o pow. 0,1600 ha położoną w ob-

rębie Szalonka na działki: 18/1 o pow. 0,0101 ha oraz 18/2 o pow. 0,1499 ha. 

• Aktem notarialnym Rep. A 10896/2021 z dnia 09.09.2021 r. dokonano zamiany nierucho-

mości w ten sposób, że:  

o Gmina przekazała działki nr17/4 o pow. 0,0457 ha, nr 17/5 o pow. 0,0090 ha poło-

żone w obrębie Siemianice,  

o Gminie przekazano działki nr 2/1 o pow. 0,0177 ha, nr 48/2,nr 48/3, nr 48/4 o łącz-

nej pow. 0,0375 ha położone w obrębie Siemianice. 

• Aktem notarialnym Rep. A 4614/2021 z dnia 08.10.2021 r. nabyto działkę nr 371/7 o pow. 

0,0993 ha położoną w obrębie Opatów. 
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• Aktem notarialnym Rep. A 4931/2021 z dnia 11.10.2021 r. nabyto działkę nr 465/113  

o pow. 0,0372 ha położoną w obrębie Biadaszki na poszerzenie pasa drogi. 

• Dnia 13.12.2021 r. aktem notarialnym:  

o Rep. A 15015/2021 - zbyto działkę nr 18/1 o pow. 0,0101 ha położoną w obrębie 

Szalonka,  

o Rep. A 15029/2021 – zbyto działkę nr 183/4 o pow. 0,0412 ha położoną w obrębie 

Biadaszki. 

 

Wpływy do budżetu Gminy z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynosiły w 2021 roku 232 149,27 

zł, w tym 113 243,58 zł to wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych.  

 

Długość sieci kanalizacyjnej w 2021 roku wynosiła 45,13 km, natomiast sieci wodociągowej – 68,69 

km.  

 

Wartość mienia komunalnego na koniec 2020 roku wynosiła 85 612 871,46 zł. Kwota ta zwiększyła 

się w porównaniu z rokiem 2020 o 6 422 412,51 zł.  

 

Wydatki budżetu Gminy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska  zwiększyły się  

o 487 318,98 zł w stosunku do roku 2020 i wyniosły w 2021 roku 3 122 917,85 zł, co stanowiło 

87,34% planowanych wydatków.  

 

Gmina pozyskała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 069 824,45 zł. 

Środki te zostały przeznaczone na: 

• kwota 1 042 138,00 zł –  budowę kanalizacji sanitarnej w m. Piaski - od ul. Brukowej w Łęce 

Opatowskiej - etap I, 

• kwota 3 027 686,45 zł –  budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompow-

niami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Sie-

mianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - (etap I - Sza-

lonka). 

 

3,76 km  
wybudowanej sieci  
kanalizacyjnej w 2021 roku 

0,88 km  
wybudowanej sieci  

wodociągowej w 2021 roku  

  
12 nowych gospodarstw podłączo-
nych do sieci wodociągowej w 2021 
roku 
 

10 nowych gospodarstw pod-
łączonych do sieci kanalizacyj-

nej w 2021 roku  
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W 2021 roku wśród inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową znalazło się m.in.: 

• budowa sieci wodociągowej w Szalonce łączącej wodociągi w Łęce Opatowskiej i Mariance 

Siemieńskiej za kwotę 46 205,50 zł,  

• budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raków o wartości 105 241,80 zł, 

• budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski za kwotę 40 843,62 zł, 

• budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Radosnej w Opatowie za kwotę 90 565,66 zł, 

• budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem 

energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów, ul. Bole-

sławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska- Etap I Szalonka za kwotę 3 059 729,14 zł, 

• wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej podczas przebudowy 

dróg gminnych w Łęce Opatowskiej, gdzie łączny koszt inwestycji (droga i kanalizacja) wy-

niósł 944 138,85 zł, 

• budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej za kwotę 

1 171 981,92 zł 

Opis wraz z dokumentacją fotograficzną poszczególnych inwestycji z zakresu gospodarki komunal-

nej i ochrony środowiska przedstawiono w rozdziale VI. Inwestycje.  

 

Gmina dofinansowała również w 2021 roku budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, na kwotę 

3 000,00 zł.  

 

Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu 

„Polski Ład” w wysokości 11 210 000,00 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Opatowie. Dofi-

nansowanie stanowi 95% przewidywanych kosztów inwestycji. 

 

Powyższe działania wpisują się w cele Strategii Rozwoju Gminy Łęka Opatowska na lata 2017-2026: 

Cel szczegółowy: 2.1. Podejmowanie działań dla podniesienia jakości ochrony środowiska w Gminie 

Łęka Opatowska. 

Kierunek działania: 2.1.1. Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa sieci kanalizacji 

deszczowej, w tym uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i nowe 

inwestycje gospodarcze.  

oraz 

Cel szczegółowy: 5.3. Intensywne działania w zakresie przebudowy i rozbudowy infrastruktury tech-

nicznej Gminy. 

Kierunek działania: 5.3.1. Realizacja zadań w zakresie rozwoju sieci kanalizacyjnych, wodociągo-

wych oraz alternatywnych źródeł energii. 

 

Od sierpnia 2020 roku, opłaty za zagospodarowanie odpadów kształtowały 

się następująco:  

• segregacja – 21 zł/osobę oraz zniżka 20% dla posiadacza Karty Dużej 

Rodziny,   

• w przypadku braku segregacji – 42 zł/osobę.  

Dodatkowo, wprowadzono 1 zł zniżki na osobę w gospodarstwach domo-

wych, gdzie występują kompostowniki przydomowe, na których mieszkańcy mogą kompostować 

biodegradowalne  odpady komunalne. Z gospodarstw domowych nie są wtedy odbierane odpady 
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BIO, a co za tym idzie Gmina ponosi mniejsze koszty za wywóz i zagospodarowanie tej frakcji.  

W 2021 roku 4 946 mieszkańców było objętych systemem wywozu odpadów.  

 

Rada Gminy Łęka Opatowska Uchwałą nr XIX/110/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r ustaliła Program 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska na lata 2019-2032. 

Koszty realizacji niniejszego programu w 2021 r., to suma 32 994,00 zł.  Ilość usuniętych wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy – 47,00 Mg. Liczba nieruchomości, z których usunięto wyroby 

zawierające azbest – 20. 

 

Realizując zapisy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łęka Opatowska, Gmina wydatkowała w 2021 roku 76,00 zł na karmę 

dla psów oraz 16 302,30 zł na hotelowanie bezdomnych psów i usługi weterynaryjne.  

 

5.5. Ochrona środowiska 

 

W 2021 roku Gmina Łęka Opatowska realizowała następujące plany, programy i strategie związane 

z tematyką ochrony środowiska: 
• Strategia rozwoju Gminy Łęka Opatowska na lata 2017- 2026, 

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łęka Opatowska na lata 2018-2021, 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łęka Opatowska na lata 2021-2027 (uchwalony 
w lutym 2022 roku).  

Działania wspomniane wcześniej, takie jak: 

• budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szalonka, Raków, Piaski, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów na ul. Radosnej, 

• budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem 

energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów  

• wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej podczas przebudowy 

dróg gminnych w Łęce Opatowskiej 

• dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

wpływają pozytywnie na ochronę wód i gleby na terenie Gminy.  

 

Ponadto wpisują się w: 

• kierunek 2.1.1. Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa sieci kanalizacji desz-

czowej,  w tym  uzbrojenie  terenów  przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

i nowe inwestycje gospodarcze w Strategii Rozwoju Gminy Łęka Opatowska na lata 2017-

2026, 

• cel Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja programów sanitacji 

w zabudowie rozproszonej w Programie Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z uwzględ-

nieniem perspektywy do roku 2025.  

 

Gmina nie prowadzi ewidencji źródeł ciepła. W ramach działań związanych z ochroną powietrza 

atmosferycznego, Gmina podejmowała następujące wydatki: 

• zakup materiałów edukacyjnych za kwotę 15 827,00 zł, 

• budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW Łęka Opatowska, Urzędu Gminy Łęka Opatow-

ska oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej za kwotę 519 929,61, 

• dotacje celowe za kwotę 55 500,00 zł. 
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W lipcu 2020 roku, uchwałą nr XXV/157/2020 Rady Gminy Łęka Opatowska wprowadzono regula-

min udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ciepła na źródła 

ekologiczne oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęka Opatowska. 

Dofinansowaniem w ramach wymiany źródeł ciepła objętych zostało w 2021 roku 17 wnioskodaw-

ców, przy czym łączny koszt dotacji wyniósł 55 500,00 zł. Beneficjenci musieli zlikwidować istniejące 

pozaklasowe źródło ciepła i zamontować nowe źródło ogrzewania spośród następujących: 

• kocioł c.o. na paliwo gazowe, 

• kocioł c.o. na paliwo olejowe,  

• pompy ciepła, 

• ogrzewanie elektryczne w tym z wykonaniem ogniw fotowoltaicznych, 

• kotły c.o. na paliwo stałe, spełniające wszystkie wskazane w regulaminie wymagania. 

 
 Wymianę źródeł ciepła dofinansowano 

w 2021 roku dla 

17 wnioskodawców 

 

Zadania są zgodne z Programem Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z uwzględnieniem per-

spektywy do roku 2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
                         Raport o stanie Gminy  
 

  

61 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI. INWESTYCJE 
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowej w Opatowie   

oraz przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Opatowie 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

581 971,94 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

569 531,94 zł 

TERMIN REALIZACJI: 

26.08.2021- 26.10.2021 

Zakres rzeczowy robót obejmował: 

1) Przebudowę drogi gminnej ul. Spacerowej w Opatowie o szerokości 5 m, szerokości poboczy 

0,75m i długości 373,6 m, w tym: 

a) rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów, korytowanie,  

b) wykonanie podbudowy gr. 10 cm z chudego betonu oraz gr. 23 cm z kamienia łamanego,  

c) wykonanie nawierzchni jezdni gr. 5 cm z betonu asfaltowego, 

d) wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej gr 8 cm, 

e) utwardzenie poboczy o szerokości 0,75m kamieniem łamanym typu niesort, 

f) wykonanie rowów chłonnych. 

2) Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Opatowie o szerokości 3,5m, szerokości poboczy 0,75m  

i długości 105,6 m w tym: 

a) rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów, korytowanie, 

b) wykonanie podbudowy gr. 10 cm z chudego betonu oraz podbudowy gr. 23 cm  

z kamienia łamanego,  

c) wykonanie nawierzchni jezdni gr. 5 cm z betonu asfaltowego, 

d) utwardzenie zjazdów kostką brukową betonową, 

e) utwardzenie poboczy o szerokości 0,75m kamieniem łamanym typu niesort, 

f) odtworzenie i umocnienie rowu chłonnego, 

g) budowę  kanału technologicznego. 

DOFINANSOWANIE: 

Na realizację niniejszego zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 86 750,00 zł ze środków 

budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywa-

cją i poprawą jakości gruntów rolnych. 
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Przebudowa drogi gminnej Biadaszki- Kuźnica Skakawska 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

762 497,59 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

762 497,59  zł 

TERMIN REALIZACJI: 

26.10.2021- 16.12.2021 

Zakres rzeczowy robót obejmował przebudowę drogi gminnej w m. Biadaszki  

o szerokości 4-4,50 m, długości 998,9m, szerokości poboczy 0,75m w tym: 

1) rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów,  korytowanie, 

2) wykonanie podbudowy gr. 10 cm z chudego betonu oraz podbudowy gr. 23 cm  

z kamienia łamanego,  

3) wykonanie nawierzchni jezdni gr. 5 cm z betonu asfaltowego, 

4) wykonanie zjazdów i mijanek z betonu asfaltowego, 

5) utwardzenie poboczy o szerokości 0,75m kamieniem łamanym typu niesort, 

6) odtworzenie rowu chłonnego. 

DOFINANSOWANIE: 

Na realizację niniejszego zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł ze 

środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. 
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Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji 

deszczowej oraz wymianą sieci wodociągowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

 944 138,85 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

940 738,85  zł 

TERMIN REALIZACJI: 

15.11.2021- 27.12.2021 

Zakres rzeczowy robót obejmował: 

1) Przebudowę drogi gminnej  ul. Kolejowej w Łęce Opatowskiej o szerokości  od  
4,0 do 6,0 m, szerokości poboczy 0,75m i długości 414,8m w tym: 
a) rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów, korytowanie, 
b) wykonanie podbudowy gr. 10 cm z chudego betonu oraz podbudowy gr. 23 cm  

z kamienia łamanego,  
c) wykonanie nawierzchni jezdni gr. 5 cm z betonu asfaltowego, 
d) wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podbudo-

wie gr. 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem i podsypce cementowo piaskowej 
gr. 4 cm, 

e) utwardzenie poboczy o szerokości 0,75m kamieniem łamanym typu niesort, 
2) Przebudowę kabli telekomunikacyjnych, 
3) Remont sieci wodociągowej poprzez  wymianę na rurociągu  z rur PE 100 SDR17  

o średnicy 110mm i długości ok 450,0 m, wykonanie przyłączy wodociągowych oraz wyko-
nanie 4 szt. hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych żeliwnych DN80mm, 

4) Wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:  
a) wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża, 
b) montaż rurociągu deszczowego z rur PVC-U  ø 315  dł. 252,9 mb, 
c) montaż. wpustów ulicznych,  przykanalików, studni rewizyjnych i połączeniowych, 
d) zasypanie rurociągu. 

DOFINANSOWANIE: 

Na realizację niniejszego zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 115 250,00 zł ze 

środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane  

z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. 
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Budowa sieci wodociągowej w Szalonce łączącej wodociągi w Łęce Opatowskiej  

i Mariance Siemieńskiej 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 

 INWESTYCJI: 

46 205,50 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

42 705,50 zł 

TERMIN REALIZACJI: 

04.05.2021- 21.06.2021 

 
Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości 351,0mb  
z rur PEHD Ø 110 mm.  Projektowana sieć wodociągowa została podłączona do końcówki 
istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø110 od strony SUW Łęka Opatowska  
i końcówki sieci wodociągowej od strony Marianki Siemieńskiej. 

 

DOFINANSOWANIE: 

Nie dotyczy 
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Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raków 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 

INWESTYCJI: 

105 241,80 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

 105 241,80 zł 

TERMIN REALIZACJI: 

13.12.2021- 23.12.2021 

 

Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości  

347 mb z rur PEHD Ø 110 mm z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej PVCØ110. Od-

cinek sieci o długości 268,0 m wykonano metodą bezwykopową – metodą przewiertu stero-

wanego. W ramach zadania wykonano także 2 szt. hydrantów nadziemnych p. pożarowych HP 

Ø 80 mm z zasuwą kołnierzową Ø 80 mm.  

 

DOFINANSOWANIE: 

Nie dotyczy 
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Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

40 843,62 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

40 843,62 zł 

TERMIN REALIZACJI: 

09.12.2021- 22.12.2021 

 

Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości  

182,0 mb z rur PEHD Ø 110 mm.  Sieć wodociągowa została włączona do istniejącej sieci wo-

dociągowej PVC Ø 110 poprzez trójnik żeliwny kołnierzowy 100/100 i zasuwę żeliwną kołnie-

rzową Ø100. W ramach zadania wykonano także 1 hydrant naziemny p. pożarowy Ø 80 mm  

z zasuwą kołnierzową Ø 80 mm.  

 

DOFINANSOWANIE: 

Nie dotyczy 
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Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Radosnej w Opatowie 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

90 565,66 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

83 295,07 zł 

TERMIN REALIZACJI: 

04.05.2021 – 13.07.2021  

Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur 

PVC ø 200 mm o długości 339,00 mb oraz wykonanie 6 szt. przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC 

ø160 mm o długości 76,4 mb zakończonych studzienką przyłączeniową PVC ø315. 

DOFINANSOWANIE: 

Nie dotyczy 
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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem ener-

getycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów, ul. Bolesławiecka  

i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska- Etap I Szalonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

3 059 729,14 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

3 057 724,54 zł 

TERMIN REALIZACJI: 

30.03.2021- 25.10.2021  

Zakres rzeczowy robót obejmował: 

1) Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalonka w tym: 

a) budowę kanału grawitacyjnego sanitarnego z rur PVC-U/S ø 250 o długości  

ok. 211,3m oraz z rur PVC-U/S ø 200  o długości ok. 1 880,5 m , 

b) budowę przyłączy kanalizacyjnych zakończonych studzienką PVC ø425 wykonanych  

z rur PVC-U/S ø160 - 38 szt. 

c) budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD 100 SDR 17 ø 160 o długości ok. 425,5m, z rur 

ø110 o długości 447,8 mb , ø90 o długości 462,1 mb , 

d) budowę przepompowni ścieków z polimerobetonu ø1500 – 1 szt. (P1) oraz ø1200 – 

4 szt.  (P1a, P1b, P1c, P2) wraz z zasilaniem energetycznym, wyposażeniem, 

e) montaż studni typu Tegra ø1000, PVC ø425, studni rozprężnych ø1000, studni beto-

nowych ø1000, komór rewizyjnych, 

f) wykonanie robót towarzyszących branży sanitarnej i elektrycznej, wykonanie próby 

szczelności, ciśnienia, badanie kamerą inspekcyjną kanału grawitacyjnego, wykonanie 

obsypki rurociągów i zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami oraz robót od-

tworzeniowych nawierzchni drogowych. 

2) Wykonanie nakładki asfaltowej o grubości 4 cm na całej szerokości jezdni wraz z utwar-

dzeniem poboczy.  

DOFINANSOWANIE: 

Na realizację niniejszego zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości  3 029 638,00 zł   

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
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Budowa placu zabaw w Szalonce 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

103 320,00  zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

101 598,00  zł 

TERMIN REALIZACJI: 

11.05.2021 – 30.06.2021  

 
Zakres prac obejmował: 

1) dostawę i montaż urządzeń zabawowych t.j. karuzela, huśtawka potrójna, wieżyczka ze 
zjeżdżalnią,  

2) dostawę i montaż obiektów małej architektury: tablicy z regulaminem, 2 szt. ławek z opar-
ciem, 2 szt. koszy na śmieci,  

3) wykonanie nawierzchni bezpiecznej o powierzchni  105 m2, 
4) wykonanie ogrodzenia o długości 36 mb. 

DOFINANSOWANIE: 

Nie dotyczy  
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Budowa wiaty oraz siłowni zewnętrznej w Rakowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

 114 058,99 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

114 058,99 zł 

TERMIN REALIZACJI: 

07.09.2021 – 09.11.2021 

 
Zakres prac obejmował budowę drewnianej wiaty integracyjnej posadowionej na funda-
mentach w zwartej bryle opartej na planie prostokąta o wymiarach 8,20 x 4,20m z podłogą 
z kostki betonowej, posiadającą dach dwuspadkowy o kącie nachylenia 25o. Dach desko-
wany, pokryty papą oraz blachodachówką wraz z orynnowaniem i odprowadzeniem wód 
opadowych. Przedmiot zamówienia obejmował również wymianę ogrodzenia o łącznej dłu-
gości 68 mb, zamontowanie dwóch bram wjazdowych oraz trzech  furtek wejściowych. Po-
nadto zamontowano następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz, orbitrek, prasa 
nożna - wyciąg górny, wahadło - odwodziciel. Ustawiono również 2 szt. koszy na śmieci oraz 
stojak na rowery.  
 

 

DOFINANSOWANIE: 

Na realizację niniejszego zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości  

50 000,00 zł ze  środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XI edycji kon-

kursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 
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Utwardzenie terenu przy OSP w Piaskach 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

63 283,50  zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

63 283,50  zł 

TERMIN REALIZACJI: 

28.10.2021 – 16.12.2021 

 
Zakres rzeczowy robót obejmował:  

1) rozbiórkę istniejących krawężników, 

2) mechaniczne korytowanie terenu 

3) profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

4) podbudowa cementowo-piaskowa, 

5) osadzenie krawężników betonowych, wykonanie obrzeży, 

6) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm i powierzchni 222 m2, 

7) wykonanie odwodnienia oraz studni rozsączającej. 

 

DOFINANSOWANIE: 

Nie dotyczy 
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łęce Opatowskiej wraz z wymianą rurociągu wody suro-

wej ze studni nr 4 w Trzebieniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

2 747 665,33 zł. 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

 2 072 202,54  zł 

TERMIN REALIZACJI: 

10.02.2021 – 30.06.2021 
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Zakres rzeczowy robót obejmował:  
1) przebudowę budynku technologicznego w celu dostosowania go do nowej technolo-

gii uzdatniania wody w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie funda-
mentów, ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną z pokryciem tynkiem struk-
turalnym, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie ścianek wewnętrznych, wykona-
nie  posadzek, fundamentów pod urządzenia, wymianę stolarki i ślusarki drzwiowej  
i okiennej, płożenie płytek ceramicznych, roboty malarskie, wykonanie opaski wokół 
budynku, 

2) demontaż dwóch odżelaziaczy, dwóch odmanganiaczy, hydroforu, zbiornika powie-
trza, sprężarki, pomp poziomych II-go stopnia, 

3) montaż nowych urządzeń technologicznych dostosowanych do nowej technologii 
uzdatniania z uwzględnieniem bezobsługowej eksploatacji stacji oraz poborem wody 
ze zbiornika wody uzdatnionej, 

4) budowę nowej komory przy odstojniku popłuczyn z kręgów betonowych Dn 2500 mm  
z pompą zatapialną, 

5) wykonanie instalacji elektrycznych, 
6) dostawę i montaż agregatu prądotwórczego,  
7) budowę międzyobiektowych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
8) likwidację istniejących zbiorników retencyjnych wody czystej, 
9) wykonanie ogrodzenia, utwardzenia terenu, odtworzenia nawierzchni, 
10) wymianę rurociągu wody surowej łączącego budynek SUW ze studnią nr 4  

w Trzebieniu  - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø110 o długości ok. 1 wraz  
z utwardzeniem drogi kruszywem.    

DOFINANSOWANIE: 

Inwestycja została dofinansowana w formie pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita kwota pożyczki wynio-

sła 1 924 000,00 zł. 
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Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Opatowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

2 878 520,59   zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

2 725 723,88   zł 

TERMIN REALIZACJI: 

09.02.2021- 03.12.2021  

 
Zakres rzeczowy robót obejmował Budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego  
w Opatowie, w tym: 
1) Roboty branży budowlanej: 

a) rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczo- garażowego oraz podziemnego zbiornika 
na ścieki bytowe,  

b) wycinkę krzewów,  drzew z karczowaniem pni oraz wykonanie nasadzeń , 
c) budowę nowego, parterowego budynku Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego, w tym wy-

konanie: 
− robót ziemnych i fundamentowych, 
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− izolacji,  
− robót murowych, zbrojeniowych, betonowych, 
− konstrukcji i pokrycia dachowego,  
− robót elewacyjnych,  
− sufitów,  
− tynków i okładzin wewnętrznych,  
− posadzek,  
− robót malarskich i wykończeniowych,  
− montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
− wyposażenie obiektu w urządzenia gaśnicze- hydranty DN25, podręczny sprzęt 

p.poż. i oznakowanie. 
5) Roboty branży  sanitarnej: 

a) wykonanie zewnętrznej  instalacji kanalizacji sanitarnej, 
b) wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
c) wykonanie przyłącza wodociągowego, 
d) wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, 
e) montaż przyborów sanitarnych, 
f) wykonanie instalacji grzewczej c.o. wraz z montażem kotła gazowego, 
g) budowę instalacji zbiornikowej na gaz propan z podziemnym zbiornikiem na gaz o poj. 

Vn= 4 850dm3 wraz z wewnętrzną linią zasilania gazem, 
h) wykonanie instalacji wentylacji, 
i) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do skrzynek rozsączają-

cych. 
6) Roboty branży elektrycznej: 

a) budowę przyłącza energetycznego, 
b) budowę zewnętrznej instalacji oświetleniowej, 
c) wykonanie instalacji  elektrycznych, 
d) wykonanie instalacji odgromowej, 
e) wykonanie instalacji niskonapięciowych, 
f) montaż osprzętu elektrycznego. 

7) Zagospodarowanie terenu, utwardzenia terenu, dokonanie nasadzeń, montaż elementów 
małej architektury. 
 

 

DOFINANSOWANIE: 

Na realizację powyższego zadania Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie  

w wysokości 2 553 358,00 zł z Funduszu Solidarnościowego 
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Remont szatni przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej- szatnia na medal 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

     301 499,24 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

  294 499,24 zł 

TERMIN REALIZACJI: 

05.11.2020 - 08.01.2021  

Zakres rzeczowy robót obejmował: 
1) roboty demontażowe, wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestocementowych na po-

krycie z blachy stalowej , wymianę rynien i rur spustowych, wykonanie izolacji, podłoży 

betonowych, posadzek z płytek,  wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów, wy-

konanie sufitów podwieszanych, tynków, gładzi gipsowych, licowanie ścian płytkami ce-

ramicznymi, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

2) wymianę instalacji wewnętrznych wodno- kanalizacyjnych wraz z montażem przyborów 

sanitarnych, wykonanie instalacji wentylacji, montaż grzejników elektrycznych,  montaż 

dwóch ogrzewaczy elektrycznych zasobnikowych  o pojemności 140 dm3 , 

3) wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z osprzętem. 

 

DOFINANSOWANIE: 

Nie dotyczy 
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Remont elewacji budynków szatni przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej oraz przy boisku 

sportowym w Siemianicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

91 359,61 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

91 359,61  zł 

TERMIN REALIZACJI: 

10.05.2021- 23.07.2021  

 
Zakres rzeczowy robót obejmował: 

1) Remont elewacji budynku szatni przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej w tym: 
a) przygotowanie  ścian elewacji pod ocieplenie, 
b) ocieplenie ścian styropianem gr. 12 cm wraz z wykonaniem tynku elewacyjnego, 
c) montaż parapetów z blachy, 
d) wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, 
e) wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku wraz  z wykonaniem dojścia na 

boisko sportowe, 
f) wykonanie chodnika z kostki brukowej do boiska sportowego. 

2) Remont elewacji budynku szatni przy boisku sportowym w Siemianicach,  w tym: 
a) przygotowanie  ścian elewacji pod malowanie,  
b) wykonanie tynku elewacyjnego,  
c) wymiana stolarki drzwiowej (wejście na strych), 
d) wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, 
e) wymiana utwardzenia z płyt betonowych na utwardzenie z kostki brukowej wokół bu-

dynku szatni, 
f) wykonanie ocieplenia fundamentów, 
g) zamontowanie 6 szt. parapetów, 
h) wykonanie chodnika z kostki brukowej do boiska sportowego. 

 

DOFINANSOWANIE: 

Nie dotyczy 
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Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych  

 
 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

     154 724,00  zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

 73 924,00 zł 

  

 
Zakres rzeczowy robót obejmował dostawę samochodu osobowego  Toyota PROACE VERSO 

LONG 2,0 D4D 140 6M/T COMBI. 

Jest to samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc w wer-

sji standardowej 9 łącznie z kierowcą (8+1) z możliwością umocowania  

i przewozu dwóch osób poruszających się na wózku inwalidzkim wraz z windą umożliwiającą 

wjazd wózków inwalidzkich. 

 

DOFINANSOWANIE: 

Na zakup samochodu Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie w wysokości  

80 800,00 zł z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Obszaru D „Programu 

wyrównywania różnic między regionami”.  
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Inwestycje zakończone w 2022 roku (na dzień 31.12.2021 r. w trakcie realizacji) 
 

Budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Piaski – od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

1 171 981,92 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

1 066 717,59 zł 

TERMIN REALIZACJI: 

26.10.2021- 26.01.2022  

 
Zakres rzeczowy robót obejmował: 

1) budowę kanału grawitacyjnego sanitarnego z rur PVC lite SN8 o średnicy  ø 250 o dłu-

gości ok.969,4 m., o średnicy  ø 200 o długości ok. 320,1 m oraz o średnicy  ø 160   

o długości ok. 17,7 m. W ramach budowy kanały grawitacyjnego wykonano 5 szt. 

przejść  kanalizacji  grawitacyjnej pod drogą krajową nr 11 w rurach ochronnych stalo-

wych, 

2) budowę rurociągu tłocznego z rur PE100-RC  (SDR 17; PN10) o średnicy ø 110 o długo-

ści 675,10m,  

3) budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U/S ø160 - 7 szt. o łącznej długości 43,4 

m, 

4) budowę przepompowni ścieków z polimerobetonu ø1500 – 2 szt. wraz z zasilaniem 

energetycznym, wyposażeniem, utwardzeniem terenu i ogrodzeniem, 

5) montaż studni pomiarowej, studni z tworzywa ø315, studni z tworzywa  ø425, studni  

z tworzywa ø1000, studni betonowej ø1000, 

6) wykonanie robót towarzyszących branży sanitarnej i elektrycznej, wykonanie próby 
szczelności, ciśnienia, badanie kamerą inspekcyjną kanału grawitacyjnego, wykonanie 
obsypki rurociągów i zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami oraz robót od-
tworzeniowych nawierzchni drogowych. 

DOFINANSOWANIE: 

Na realizację niniejszego zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości  1 042 138,00 zł. ze 

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
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Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie 
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CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

 4 316 803,68  zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

3 767 724,83 zł 

TERMIN REALIZACJI: 

04.12.2020- 31.01.2022    

 
Zakres rzeczowy robót obejmował budowę budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską  
w Opatowie, w tym: 

1) Roboty branży budowlanej: 
a) rozbiórkę istniejącego budynku remizy OSP wraz ze zbędną infrastrukturą,  
b) wycinkę drzew z karczowaniem pni oraz wykonanie nowych  nasadzeń,  
c) budowę nowego budynku w tym wykonanie: 

− robót ziemnych i fundamentowych, 
− izolacji,  
− robót murowych, zbrojeniowych, betonowych, 
− konstrukcji i pokrycia dachowego,  
− robót elewacyjnych,  
− sufitów,  
− tynków i okładzin wewnętrznych,  
− posadzek,  
− robót malarskich i wykończeniowych,  
− montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
− wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia gastronomiczne, 
− wyposażenie obiektu w urządzenia gaśnicze- hydranty DN25,  podręczny sprzęt 

p.poż. i oznakowanie. 
2) Roboty branży  sanitarnej: 

b) wykonanie zewnętrznej  instalacji kanalizacji sanitarnej z wpięciem do istniejącej stu-
dzienki kanalizacyjnej, 

c) wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
d) wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej- tłuszczowej, 
e) wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej- dla substancji ropopochodnych, 
f) wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,  
g) przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego, 
h) wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, 
i) montaż przyborów sanitarnych, 
j) wykonanie instalacji grzewczej c.o. wraz z montażem kotła na paliwo stałe- pellet  

o mocy nominalnej 150 kW, 
k) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
l) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do skrzynek rozsącza-

jących. 
3) Roboty branży elektrycznej: 

a) budowę przyłącza energetycznego, 
b) wykonanie instalacji  elektrycznych, 
c) wykonanie instalacji odgromowej, 
d) wykonanie instalacji niskonapięciowych, 
e) montaż osprzętu elektrycznego, 
f) przeniesienie systemu powiadamiania selektywnego wraz z e-remizą z istniejącego bu-

dynku do nowej remizy. 
4) Zagospodarowanie terenu, utwardzenia terenu, montaż elementów małej architektury. 

DOFINANSOWANIE: 

Nie dotyczy 
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Budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW w Łęce Opatowskiej, Urzędu Gminy  

w Łęce Opatowskiej oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI: 

678 433,61  zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.: 

      1 929,61 zł 

TERMIN REALIZACJI: 

28.12.2021- 28.02.2022  

 
Zakres rzeczowy robót obejmował montaż instalacji fotowoltaicznej dla trzech obiektów zlo-

kalizowanych w Łęce Opatowskiej:  SUW, Urzędu Gminy oraz Przedszkola i Żłobka,  

w tym: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, 
2) montaż konstrukcji wsporczych pod moduły fotowoltaiczne, 
3) montaż trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 x 49,92 kWp i 29,64 kWp, 
4) montaż i konfigurację inwerterów fotowoltaicznych oraz optymalizatora, 
5) wykonanie okablowania i podłączenie urządzeń, 
6) wykonanie przyłączy do budynków.  

 

DOFINANSOWANIE: 

Nie dotyczy 
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Modernizacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła przy budynku  

OSP Trzebień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

INWESTYCJI:  

136 606,00 zł 

WYDATKI PONIESIONE  

W 2021 r.:  

94 606,00 zł 

TERMIN REALIZACJI: 

od 12.11.2021  

 
Zakres rzeczowy robót obejmuje: 

1) demontaż starego kotła na paliwo stałe, 

2) rozbudowę kotłowni oraz ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i podłodze, 

3) wymianę drzwi wejściowych na ognioodporne, 

4) montaż kotła na pellet drzewny o mocy 35 kW, 

5) montaż zbiornika buforowego o pojemności 500 l.  

  

DOFINANSOWANIE: 

Na realizację niniejszego zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości  30 000,00 zł ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 

ramach programu Ochrona powietrza – wsparcie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

. 
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Raport o stanie Gminy Łęka Opatowska za 2021 rok opracowano w szczególności na podstawie 

następujących dokumentów: 

 

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2021 r. 

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2020 r. 

3. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2021 

4. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej 

z siedzibą w Opatowie za rok 2021 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łęka Opatowska za rok szkolny 

2020/2021 

6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Gminy Łęka Opatowska za 2021 rok 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej za 

2021 rok 
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L.p. Data 
podjęcia 

Uchwała numer Przedmiot uchwały w sprawie Stan wykonania 

1 2021 
21-01 

XXXII/191/2021 uchwały budżetowej Gminy Łęka Opa-
towska na 2021 r. 

wykonana 

2 2021 
21-01 

XXXII/192/2021 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Łęka Opatowska na lata 

2021-2039 

wykonana w zakresie 
roku 2021, pozostałe 

w trakcie realizacji 

3 2021 
21-01 

XXXII/193/2021 zmiany Uchwały Nr XXV/156/2020 Rady 
Gminy Łęka Opatowska w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.  

wykonana 

4 2021 
21-01 

XXXII/194/2021 zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewi-
zyjnej na 2021 rok 

wykonana 

5 2021 
21-01 

XXXII/195/2021 przyjęcia na 2021 rok planu dofinanso-
wania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ustalenia kwoty dofinanso-

wania opłat za doskonalenie oraz ustale-
nia specjalności i form kształcenia, na 

które dofinansowanie jest przyznawane 

wykonana 

6 2021 
24-03 

XXXIII/196/2021 zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka 
Opatowska na 2020 rok  

wykonana 

7 2021 
24-03 

XXXIII/197/2021 zwolnienia z opłaty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży należnej w 2021 r. 

wykonana 

8 2021 
24-03 

XXXIII/198/2021 regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Łęka Opatow-

ska 

obowiązująca  

9 2021 
24-03 

XXXIII/199/2021 szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów 

obowiązująca  

10 2021 
24-03 

XXXIII/200/2021 zamiany nieruchomości w obrębie geo-
dezyjnym Siemianice bez obowiązku do-

konywania dopłat 

wykonana 

11 2021 
24-03 

XXXIII/201/2021 zamiany nieruchomości w obrębie geo-
dezyjnym Zmyślona Słupska bez obo-

wiązku dokonywania dopłat 

wykonana 

12 2021 
24-03 

XXXIII/202/2021 ustalenia zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Łęka Opatowska 

obowiązująca 

13 2021 
24-03 

XXXIII/203/2021 przyjęcia programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Łęka Opatowska 

wykonana 

14 2021 
24-03 

XXXIII/204/2021 rozpatrzenia petycji złożonych do dnia 8 
marca 2021 r. dotyczących szczepień 

przeciwko COVID-19  

wykonana 

15 2021 
05-05 

XXXIV/205/2021 zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka 
Opatowska na 2021 rok 

wykonana 
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16 2021 
05-05 

XXXIV/206/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Łęka Opatowska na lata 

2021-2039 

wykonana w zakresie 
roku 2021, pozostałe 

w trakcie realizacji 

17 2021 
05-05 

XXXIV/207/2021 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych Gminy Łęka Opa-

towska na lata 2021-2030 

obowiązująca 

18 2021 
05-05 

XXXIV/208/2021 określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego  

obowiązująca  
 

Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Woje-

wody Wielkopol-
skiego nr KN-

XI.4131.1.39.2021.17 
z dn. 08.06.2021 r. 

stwierdzono nieważ-
ność § 1 ust. 2 w za-
kresie wyrazu „ka-
lendarzowych” w 

uchwale  oraz wyra-
zów „kalendarzo-

wych” i  „pełnych” w 
załączniku nr 2 
ze względu na 

istotne naruszenie 
prawa  

19 2021 
05-05 

XXXIV/209/2021 określenia wzoru wniosku o wypłatę do-
datku energetycznego  

obowiązująca  

20 2021 
05-05 

XXXIV/210/2021 rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania 
opinii w sprawie przeprowadzenia Refe-

rendum Ludowego   

wykonana 

21 2021 
05-05 

XXXIV/211/2021 rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia 
Rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu Konsty-

tucyjnego 

wykonana 

22 2021 
18-06 

XXXV/212/2021 udzielenia Wójtowi Gminy Łęka Opatow-
ska wotum zaufania 

wykonana 

23 2021 
18-06 

XXXV/213/2021 zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Gminy Łęka Opatowska za 

2020 rok 

wykonana 

24 2021 
18-06 

XXXV/214/2021 udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy Łęka Opatowska za 2020 rok 

wykonana 

25 2021 
18-06 

XXXV/215/2021 zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka 
Opatowska na 2021 rok 

wykonana 

26 2021 
18-06 

XXXV/216/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Łęka Opatowska na lata 

2021-2039 

wykonana w zakresie 
roku 2021, pozostałe 

w trakcie realizacji 

27 2021 
18-06 

XXXV/217/2021 ustalenia dopłaty do taryfy zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy 

Łęka Opatowska 

wykonana 
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28 2021 
18-06 

XXXV/218/2021 określenia średniej ceny jednostki pa-
liwa w Gminie Łęka Opatowska na rok 

szkolny 2021/2022 

obowiązująca 

29 2021 
18-06 

XXXV/219/2021 petycji dotyczącej prośby o podjęcie 
działań związanych z budową brakującej 

części ulicy Pogodnej wraz z oświetle-
niem  

wykonana 

30 2021 
18-06 

XXXV/220/2021 uznania skargi na działalność Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łęce Opatowskiej za bezzasadną 

wykonana 

31 2021 
21-07 

XXXVI/221/2021 zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka 
Opatowska na 2021 rok 

wykonana 

32 2021 
21-07 

XXXVI/222/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Łęka Opatowska na lata 

2021-2039 

wykonana w zakresie 
roku 2021, pozostałe 

w trakcie realizacji 

33 2021 
21-07 

XXXVI/223/2021 udzielenia pomocy finansowej dla Po-
wiatu Kępińskiego 

wykonana 

34 2021 
21-07 

XXXVI/224/2021 wyrażenia zgody na bezprzetargowe 
zbycie nieruchomości położonej w obrę-

bie geodezyjnym Szalonka 

wykonana 

35 2021 
21-07 

XXXVI/225/2021 wyrażenia zgody na bezprzetargowe 
zbycie nieruchomości położonej w obrę-

bie geodezyjnym Biadaszki 

wykonana 

36 2021 
14-09 

XXXVII/226/2021 zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka 
Opatowska na 2021 rok 

wykonana 

37 2021 
14-09 

XXXVII/227/2021 zwolnienia od podatku od nieruchomo-
ści dla przedsiębiorców realizujących 

nowe inwestycje na terenie Gminy Łęka 
Opatowska w ramach pomocy de mini-

mis 

obowiązująca  
 

Uchwałą Nr 
24/1436/2021  Kole-
gium RIO w Poznaniu 

z dn. 13.10.2021 r. 
stwierdziło nieważ-
ność  uchwały w za-

kresie § 8, w § 9  
ust.5, 

W załączniku nr 2 do 
uchwały pn. 

„Oświadczenie” 
część zdania: „Świa-
domy odpowiedzial-
ności karnej za skła-
danie fałszywych ze-
znań wynikającej z 
art. 233 Kodeksu 

Karnego” z powodu 
naruszenia przepi-

sów prawa. 

38 2021 
14-09 

XXXVII/228/2021 ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożar-

nych w Gminie Łęka Opatowska  

wykonana 

39 2021 
14-09 

XXXVII/229/2021 opracowania i przekazania projektu re-
gulaminu dostarczania wody i 

wykonana 
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odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Łęka Opatowska do zaopiniowa-

nia  

40 2021 
14-09 

XXXVII/230/2021 wyrażenia zgody na przyjęcie w formie 
darowizny nieruchomości położonej w 

obrębie geodezyjnym Biadaszki na rzecz 
Gminy Łęka Opatowska  

wykonana 

41 2021 
14-09 

XXXVII/231/2021 wyrażenia zgody na nabycie nierucho-
mości w celu realizacji zadań własnych 

Gminy Łęka Opatowska 

wykonana 

42 2021 
14-09 

XXXVII/232/2021 skargi na postępowanie Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łęce Opatowskiej  

wykonana 

43 2021 
04-10 

XXXVII/233/2021 zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka 
Opatowska na 2021 rok 

wykonana 

44 2021 
04-10 

XXXVIII/234/2021 ustalenia dopłaty do taryfy zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy 

Łęka Opatowska  

wykonana 

45 2021 
29-10 

XXXIX/235/2021 zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka 
Opatowska na 2021 rok 

wykonana 

46 2021 
29-10 

XXXIX/236/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Łęka Opatowska na lata 

2021-2039 

wykonana w zakresie 
roku 2021, pozostałe 

w trakcie realizacji 

47 2021 
29-10 

XXXIX/237/2021 ustalenia opłaty za ścieki dowożone wo-
zami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na 

oczyszczalni ścieków w Opatowie  

obowiązująca  

48 2021 
29-10 

XXXIX/238/2021 regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na terenie Gminy 

Łęka Opatowska  

obowiązująca 

49 2021 
29-11 

XL/239/2021 zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka 
Opatowska na 2021 rok 

wykonana 

50 2021 
29-11 

XL/240/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Łęka Opatowska na lata 

2021-2039 

wykonana w zakresie 
roku 2021, pozostałe 

w trakcie realizacji 

51 2021 
29-11 

XL/241/2021 określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

obowiązująca 
  

Uchwałą nr 
30/1776/2021 Kole-
gium RIO w Poznaniu 

z dn. 20.12.2021 r. 
stwierdziło nieważ-

ność uchwały w czę-
ści obejmującej w § 

4 wyrażenia w 
brzmieniu „po upły-
wie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym 

Województwa Wiel-
kopolskiego i obo-
wiązuje” z powodu 
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sprzeczności z prze-
pisami prawa. 

52 2021 
29-11 

XL/242/2021 obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawę obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy 
Łęka Opatowska  

obowiązująca  
 

Uchwałą nr 
30/1777/2021 Kole-
gium RIO w Poznaniu 

z dn. 20.12.2021 r. 
stwierdziło nieważ-

ność uchwały w czę-
ści obejmującej w § 

3 wyrażenia w 
brzmieniu „po upły-
wie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym 

Województwa Wiel-
kopolskiego i obo-

wiązuje „ z powodu 
sprzeczności z prze-

pisami prawa.  

53 2021 
29-11 

XL/243/2021 stawek podatku od środków transporto-
wych  

obowiązująca 
 

Uchwałą nr 
30/1778/2021 Kole-
gium RIO w Poznaniu 

z dn. 20.12.2021 r. 
stwierdziło nieważ-

ność uchwały w czę-
ści obejmującej w § 

4 wyrażenia w 
brzmieniu „po upły-
wie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym 

Województwa Wiel-
kopolskiego i obo-

wiązuje „ z powodu 
sprzeczności z prze-

pisami prawa. 

54 2021 
29-11 

XL/244/2021 ustalenia dopłaty do taryfy zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy 

Łęka Opatowska  

obowiązująca  

55 2021 
29-11 

XL/245/2021 wyrażenia zgody na przyjęcie w formie 
darowizny nieruchomości położonej w 

obrębie geodezyjnym Siemianice na 
rzecz Gminy Łęka Opatowska  

wykonana 

56 2021 
29-11 

XL/246/2021 uchwalenia Rocznego Programu Współ-
pracy Gminy Łęka Opatowska z Organi-

zacjami Pozarządowymi na rok 2022 

w trakcie wykonania  

57 2021 
29-11 

XL/247/2021 nadania imienia Szkole Podstawowej w 
Łęce Opatowskiej 

w trakcie wykonania 
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58 2021 
29-11 

XL/248/2021 uchwalenia „Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz przeciwdziałania Nar-
komanii dla Gminy Łęka Opatowska na 

rok 2022” 

w trakcie wykonania 

59 2021 
29-11 

XL/249/2021 uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej 

obowiązująca 

60 2021 
29-11 

XL/250/2021 wyrażenia zgody na przyjęcie w użycze-
nie na rzecz Gminy Łęka Opatowska nie-
ruchomości położonej w Siemianicach 

na okres 50 lat 

wykonana  

61 2021 
10-12 

XLI/251/2021 zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka 
Opatowska na 2021 rok 

wykonana 

62 2021 
10-12 

XLI/252/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Łęka Opatowska na lata 

2021-2039 

wykonana w zakresie 
roku 2021, pozostałe 

w trakcie realizacji 

63 2021 
21-12 

XLII/253/2021 zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka 
Opatowska na 2021 rok 

wykonana 

64 2021 
21-12 

XLII/254/2021 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Łęka Opatowska 

obowiązująca  

65 2021 
21-12 

XLII/255/2021 ustalenia wysokości diet dla radnych  obowiązująca  

66 2021 
21-12 

XLII/256/2021 zasad wypłacania diet dla sołtysów obowiązująca  

67 2021 
21-12 

XLII/257/2021 wyrażenia zgody na oddanie w użycze-
nie nieruchomości gruntowej położonej 

w Opatowie na okres 7 lat 

wykonana 

68 2021 
21-12 

XLII/258/2021 wyrażenia zgody na oddanie w użycze-
nie nieruchomości zabudowanej położo-

nej w Opatowie na okres 20 lat 

wykonana 

69 2021 
30-12 

XLIII/259/2021 zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka 
Opatowska na 2021 rok  

wykonana 

70 2021 
30-12 

XLIII/260/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Łęka Opatowska na lata 

2021-2039 

wykonana w zakresie 
roku 2021, pozostałe 

w trakcie realizacji 

71 2021 
30-12 

XLIII/261/2021 ustalenia niezrealizowanych wydatków 
Gminy Łęka Opatowska, które nie wyga-
sają z upływem roku budżetowego 2021  

w trakcie realizacji 

72 2021 
30-12 

XLIII/262/2021 ustalenia szczegółowych zasad ponosze-
nia odpłatności za pobyt w Centrum 

Opiekuńczo Mieszkalnym  
w Opatowie 

obowiązująca 

73 2021 
30-12 

XLIII/263/2021 uznania skargi na działalność Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce 

Opatowskiej za bezzasadną  

wykonana  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wykonanie uchwał Rady Gminy 
powierza się Wójtowi. Jedyny wyjątek w 2021 roku stanowiła pozycja 4 – Uchwała Nr 
XXXII/194/2021, za której realizację odpowiadał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We współpracy z: 
 
 

ul. Grochowska 35 
60-277 Poznań 

jst@wanir.edu.pl 
 

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska 
ul. Akacjowa 4 

63-645 Łęka Opatowska 
sekretariat@leka-opatowska.pl 


