
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYJĘTO BUDŻET GMINY NA ROK 2012 

Zgodnie z uchwałą NR XVII/96/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy ustalono: 
1. Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 20 243 641,01 zł., z tego 

1) Dochody bieżące w kwocie – 16 552 920,01 zł. 
2) Dochody majątkowe w kwocie 3 690 721,00 zł. 

2. Wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 19 865 024,18 zł. 
1) Wydatki bieżące w wysokości 15 628 729,18 zł. 
2) Wydatki majątkowe w wysokości 4 236 295,00 zł. 

3. Oświata i wychowanie - 7 701 118,00 zł, w tym m. in. 
1) Szkoły podstawowe – 3 916 415,00zł. 
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych( „zerówki” ) – 198 981,00zł. 

3) Przedszkola – 1 246 844,00zł. 
4) Gimnazjum – 1 670 893,00zł 
5) Dowożenie uczniów do szkół – 195 500,00zł. 

4. Pomoc społeczna – 2 678 379,91zł. 
 
Wyżej wymienione kwoty przedstawiają tylko niektóre pozycje zawarte w budżecie gminy na rok 2012. Uchwała 
budżetowa zawierająca cały budżet gminy wkrótce dostępna będzie na stronie www.bip.leka-opatowska.pl  
 

  

Szanowni Państwo  

 Słyszałem niedawno od wielu Wójtów, że są teraz trudne czasy dla małych samorządów... Tak to prawda ale 

nie powinniśmy przesadzać. Pamiętam że kiedy po raz pierwszy sprawowałem urząd wójta na początku lat 90-tych 

było znacznie gorzej np. stan finansów gminy nie pozwalał na wypłacenie pensji pracownikom.  

 Dziś sytuacja jest nieporównywalnie lepsza. W styczniu tego roku Rada Gminy przyjęła projekt budżetu na 

2012 rok. Nie jest to budżet marzeń, tak moich jak i radnych gminy. Niestety z powodu konieczności redukcji 

wydatków byliśmy zmuszeni zrezygnować z części zaplanowanych na ten rok inwestycji. Nie chcieliśmy jak robią to 

niektóre z gmin (o czym zapewne Państwo słyszycie) zamykać szkół – jesteśmy przekonani że takie posunięcie byłoby 

bardzo dużą stratą dla całej gminnej społeczności. Chcieliśmy utrzymać zarówno nowe inwestycje jak i dalej 

finansować wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy. Stąd zaproponowaliśmy projekt budżetu który spełniał te 

dwie funkcje. Niestety Regionalna Izba Obrachunkowa wydając negatywną opinie o projekcie budżetu zobowiązała nas 

do dalszej redukcji wydatków (wydatków bieżących i inwestycyjnych). To spowodowało konieczność decyzji z czego  

w tym roku zrezygnować. Do wyboru mieliśmy odłożenie o rok pewnych inwestycji albo likwidacje szkoły bądź 

przedszkola na co jak pewnie państwo wiecie z prasy istnieją silne naciski. Jednak na oszczędzanie na najmłodszych 

nie ma zgody dlatego zdecydowaliśmy o przesunięciu części inwestycji na następny rok. Nie była to decyzja prosta, bo 

zależy mi na tym abyśmy mogli realizować ważne dla mieszkańców projekty, ale jestem przekonany że wszystkim nam 

zdecydowanie bardziej zależy na godnych warunkach nauki naszych dzieci. W związku z tym planowana inwestycja 

budowy boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum i szkole podstawowej w Opatowie została przesunięta na czas 

późniejszy. Była to jedyna możliwość wypełnienia sugestii Regionalne Izby Obrachunkowej gdyż pozostałe większe 

inwestycje są w trakcie realizacji albo mają strategiczne znaczenie dla gminy. Jestem przekonany że budżet w tym 

kształcie jest realny i na miarę możliwości naszej gminy i pozwoli nam na dokończenie prowadzonych zadań.  

 Korzystając z okazji chciałbym zachęcić Państwa do rozmów na tematy ważne dla mieszkańców, zapraszam 

szczególnie w poniedziałki. 

Wójt Gminy 

Witold Jankowski 
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SPOTKANIE NOWOROCZNE KOŁA EMERYTÓW Z ŁĘKI OPATOWSKIEJ 

 

   Koło Emerytów i Rencistów w Łęce Opatowskiej 

działalność w roku 2012 rozpoczęło uroczystą mszą 

świętą, która została odprawiona 19 stycznia w Kościele 

Parafialnym w Łęce 

Opatowskiej. Członkowie koła  

i zaproszeni goście bardzo 

licznie uczestniczyli we mszy. 

Chór emerytów „Echo” 

uświetnił mszę świętą 

śpiewając kolędy a jeden z 

członków w czasie podniesienia 

zagrał na trąbce. Po mszy 

świętej przewodnicząca Koła 

Emerytów i Rencistów Zofia 

Kucharska złożyła wszystkim 

życzenia noworoczne: „Niech 

kolejne dni tego 2012 roku 

upływają w pokoju, bez 

kłopotów, zmartwień i trosk, w zdrowiu, szczęściu, 

radości, z głęboką wiarą, nadzieją, miłością  

i błogosławieństwem Bożym oraz wzajemnym 

szacunkiem, wzajemną życzliwością. Bądźmy dla siebie 

wyrozumiali i dobrzy”. Następnie wszyscy udali się do 

Sali posiedzeń w Urzędzie Gminy, gdzie uczniowie kl. III 

Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej pod kierunkiem 

Bożeny Wróbel przygotowali i przedstawili „Jasełka”. 

Wspólnie śpiewano kolędy. Wśród zaproszonych na 

zebranie gości znaleźli się 

członkowie Zarządu 

Powiatowego Związku 

Emerytów i Rencistów  

M. Jasnowska, J. Schudy, 

Wójt Gminy Witold Jankowski 

oraz proboszcz parafii 

Siemianice- ks. Marek 

Olszewski. Niespodzianką na 

zebraniu było wręczenie Zofii 

Kucharskiej i Elżbiecie Flaczyk 

Złotej Odznaki Honorowej za 

szczególne zasługi dla 

Związku. Odznaki przyznane 

zostały przez Zarząd Główny 

PZERiI w Warszawie. Członkowie zarządu koła złożyli 

sprawozdanie z całorocznej działalności za 2011r. 

Omówiono sprawy organizacyjne, podano plan pracy  

i terminy wczasów. Popołudnie spędzono w miłej 

atmosferze przy skromnym poczęstunku i wspólnych 

rozmowach. 

 

 

PODSUMOWANIE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 

   Po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

zagrała na terenie Gminy Łęka 

Opatowska i nie tylko, 

ponieważ dotarliśmy w tym 

roku nawet do miejscowości 

Słupia. Trzeba zaznaczyć, że 

zainteresowanie wolontariatem 

było duże, ponieważ do tej akcji 

zgłosiło się 37 wolontariuszy. 

Byli to uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Łęce 

Opatowskiej, czyli: Miłosz 

Mikołajczyk, Karolina Jany, 

Wiktoria Stępień, Weronika 

Nawrot, Katarzyna Boruch, 

Katarzyna Handzelewicz, 

Katarzyna Jędrecka, Klaudia Mega, Klaudia Kosińska, 

Daria Pogoda, Marta Pogoda, Lilianna Gudra, Izabela 

Szubert, Natalia Milinkiewicz, Marta Nasiadek, 

Bernadetta Hadryś, Gabriela Kryściak, Kinga Skąpska, 

Dorota Mierzchała, Ewa Baranowska, Natalia Mońka, 

oraz uczniowie  

z Gimnazjum im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego  

w Opatowie: Marika Moś, 

Dominika Rybicka, Maria 

Kaczmarzyk, Natalia Kubicka, 

Anita Gawlik, Małgorzata 

Kawula, Kamil Handzelewicz, 

Martyna Sieczka, Monika 

Zimoch, Aleksandra Jeziorna, 

Weronika Świątek, Izabela 

Kończak, Marta Markiewicz, 

Marta Piotrowicz i Aleksandra 

Zimoch.  

   Po podliczeniu wszystkich 

puszek, udało nam się nazbierać 8023,20 zł i 4,15 Euro.  

   Bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim 

wolontariuszom za udział w XX –tym już Finale Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy!!!  

K. Sobania-Okoń 
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KOLĘDOWANIE W SIEMIANICACH 

   Dnia 15 stycznia 2012 r. dzięki uprzejmości Księdza 

Proboszcza Marka Olszewskiego w Kościele Parafialnym 

w Siemianicach odbył się IV Noworoczny Koncert Kolęd  

i Pastorałek zorganizowany przez Urząd Gminy w Łęce 

Opatowskiej. Tegoroczny 

koncert  był szczególny 

ponieważ podczas jego trwania 

odbywała się zbiórka pieniędzy 

na operację 5 letniego Kacpra 

Holki zamieszkałego w Rakowie. 

   Najpiękniejsze polskie kolędy  

i pastorałki śpiewane były przez 

dzieci i młodzież ze szkół  

z terenu Gminy Łęka 

Opatowska a także chór  

z Biadaszek i scholę z Łęki 

Opatowskiej. W Trakcie 

koncertu licznie zgromadzeni 

goście mogli usłyszeć takie utwory jak: „Gdy śliczna 

Panna”, „Cicha noc”, „Gore gwiazda”, „Kolęda dla 

nieobecnych” i wiele innych. Występy wokalne 

przeplatane były nastrojowym słowem, które 

utrzymywało wszystkich zgromadzonych na koncercie 

gości w świątecznym nastroju Podziękowania należą się 

wszystkim wykonawcom ich opiekunom i wszystkim 

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 

zorganizowania koncertu. Finałem  koncertu było 

wykonanie utworu zatytułowanego „Przekażmy sobie 

znak pokoju” w którym zaśpiewali wspólnie wszyscy 

uczestnicy wraz ze zgromadzonymi widzami. Cały występ 

zakończyły owacyjne oklaski zgromadzonych widzów, po 

czym cały chór jeszcze raz na 

bis wykonał refren pieśni 

„Przekażmy sobie znak 

pokoju”. Na zakończenie 

koncertu głos zabrał Wójt 

Gminy Witold Jankowski, 

który bardzo serdecznie 

podziękował Księdzu 

Proboszczowi Markowi 

Olszewskiemu za pomoc  

w organizacji koncertu  

i wsparcie, dzieciom  

i młodzieży za wspaniały 

występ, nauczycielom za 

przygotowanie uczniów i wszystkim zgromadzonym za 

przybycie. Podkreślił potrzebę organizacji tego rodzaju 

przedsięwzięć gdzie dzieci i młodzież mają możliwość 

integracji a tym samym zaprezentowania swoich 

umiejętności artystycznych. Na koniec Ksiądz Proboszcz 

Marek Olszewski podziękował wszystkim za organizację  

i przygotowanie takiego przedsięwzięcia, pogratulował 

młodym artystom wspaniałego występu, pożegnał 

wszystkich obecnych i zaprosił na kolędowanie za rok. 

 

 

 MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ TAEKWON-DO W ŁĘCE OPATOWSKIEJ  

   Dnia 8 stycznia br. w Sali Sportowej w Łęce 

Opatowskiej odbył się Międzywojewódzki Turniej 

Taekwon-do. Organizatorami 

turnieju byli: Urząd Gminy Łęka 

Opatowska i Trener Taekwon-do 

– Andrzej Zmyślony. W zawodach 

więli udział zawodnicy z 

województw: opolskiego, 

łódzkiego, dolnośląskiego i 

wielkopolskiego. 

   Cała impreza rozpoczęła się o 

godzinie 10.00. Na początek 

Przewodniczący Rady Gminy 

Adam Kopis przywitał wszystkich 

przybyłych do Łęki Opatowskiej 

gości. W turnieju wzięło udział łącznie 150 zawodników  

i zawodniczek, którzy rywalizowali w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. Bardzo wido wiskowa była 

rywalizacja najmłodszych adeptów taekwon-do  

4, 5 i 6 latków, którzy rywalizowali w poszczególnych 

konkurencjach takich jak : walka miękkim mieczem, 

techniki specjalne, test szybkości i konkurencje 

sprawnościowe. Nie mniej wrażeń dostarczyli starsi 

adepci sztuki, mający większe doświadczenie w taekwon-

do, którzy rywalizowali w innych bardzo ciekawych 

konkurencjach, a tym samym dostarczali zebranym 

widzom wielu sportowych emocji oraz adrenaliny 

podczas zaciekłych walk semi-contakt .W trakcie całych 

zawodów czynny był punkt 

gastronomiczny oraz sklep ze 

sprzętem do sztuk walki. Przez 

cały czas nad bezpieczeństwem 

startujących czuwała służba 

medyczna. Gościem 

honorowym turnieju był Prezes 

Polskiej Federacji Taekwon-do, 

a zarazem wiceprezes 

dalekowschodnich sztuk walki 

na Polskę – Piotr Gąsior 6 dan 

z Obornik Śląskich. Dla 

zwycięzców w poszczególnych 

konkurencjach organizatorzy przygotowali puchary, 

medale i dyplomy. Podopieczni Andrzeja Zmyślonego 

potwierdzili swój bardzo wysoki poziom wyszkolenia 

zdobywając I miejsce w punktacji generalnej zawodów. 

Podczas turnieju władze federacji taekwon-do przyznały 

trenerowi Andrzejowi Zmyślonemu organizację 

prestiżowego pucharu polski w październiku tego roku. 

Przed zawodnikami z naszego regionu najważniejszy 

sprawdzian czyli egzamin na stopnie mistrzowskie oraz 

Mistrzostwa Polski w kwietniu tego roku. 
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VI SPOTKANIE NOWOROCZNE WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

   Dnia 25.01.2011 roku w Zajeździe Wielkopolskim  

w Siemianicach odbyło się VI Noworoczne Spotkanie 
Wójta Gminy Łęka Opatowska Witolda Jankowskiego  
z mieszkańcami gminy. Na spotkanie zaproszeni byli 
przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu 
gminy m.in. przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, LZS-ów, 
stowarzyszeń z terenu gminy a także radni gminy, 
sołtysi, księża, kombatanci, dyrektorzy szkół, oraz 
przedsiębiorcy z terenu gminy. Spotkanie rozpoczęło się 
od prezentacji multimedialnej w której Wójt Witold 
Jankowski przedstawił wydarzenia minionego 2011 
roku. Prezentacja podzielona była na trzy części. 
Pierwszej części Wójt przedstawił inwestycje 
przeprowadzane na terenie gminy w 2011 r. takie jak: 

budowa kanalizacji w Łęce Opatowskiej i Lipiu, remont 
Rządcówki w Łęce Opatowskiej, termomodernizację 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  
w Siemianicach czy budowę drogi przy ul. Niskiej  
w Opatowie. W tej części 
prezentacji przedstawione 
zostały również projekty które 
w 2011 roku otrzymały 
dofinansowanie takie jak: 40 
000 zł na modernizację boiska 
w Rakowie, 20 000 zł. 
nagrody dla emerytów  
z Łęki Opatowskiej, 9 800 zł 

na turniej piłkarski  
i wyposażenie boiska w 
Rakowie czy 14 000 zł. na 
modernizacje boiska w 
Opatowie. W drugiej części 
prezentacji można było 
zobaczyć wybrane wydarzenia 
kulturalne i sportowe 
minionego roku takie jak, Dni 
Gminy Łęka Opatowska, Turniej Plażowej Piłki 
Siatkowej, Koncert Kolędowy w Siemianicach, Koncert 
Damiana Holeckiego, dożynki gminne w Siemianicach, 

Konkurs Recytatorski im. Marii z Fredrów Szembekowej, 

wymiana z Gminami partnerskimi niemiecką Hinte  
i Węgierską Újlőrincfalva a także Złote Gody, obchody 
świąt narodowych i inne imprezy które na stałe goszczą 
w kalendarzu imprez kulturalnych gminy. W ostatniej 
części prezentacji zatytułowanej „Przejrzysta Gmina” 
Wójt przedstawił sposób komunikacji Urzędu Gminy ze 
społecznością lokalną przez stronę internetową gminy, 
nowa stronę internetową Sali sportowej w Łęce 
Opatowskiej i wydawany przez urząd Biuletyn Gminy 
Łęka Opatowska. Podczas tegorocznego spotkania 
noworocznego po raz kolejny zostały wręczone nagrody 
dla najbardziej aktywnych organizacji działających na 
terenie gminy. W tym roku przyznane zostały trzy 
równorzędne wyróżnienia które otrzymały następujące 

organizacje: OSP Raków.  Towarzystwo Krańców Ziemi 
Ojczystej Genius Loci i Koło Emerytów Rencistów  
i Inwalidów w Łęce Opatowskiej. Następnym punktem 
programu był występ podczas którego swoje umiejętności 

wokalne zaprezentował Chór 
„Echo” Koła Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Łęce 
Opatowskiej. Chór wykonał 
kolędy i pastorałki a jego 
występ nagrodzony został 
głośną owacją 
zgromadzonych gości. 
Następnie przy lampce 

szampana Wójt Witold 
Jankowski złożył wszystkim 
obecnym gościom życzenia 
noworoczne a także 
podziękował mieszkańcom 
Gminy Łęka Opatowska za 
zaangażowanie w działalność 
na rzecz rozwoju gminy. 
Spotkanie sprzyjało integracji 

społeczności lokalnej i wymianie poglądów pomiędzy 
członkami różnych organizacji z terenu gminy. 

 

WIGILIA GMINNA W PIASKACH

   W dniu 15 grudnia br. odbyło się uroczyste gminne 

spotkanie opłatkowo- wigilijne w odnowionej Sali 

wiejskiej w Piaskach. Zaproszonych gości powitała 

przewodnicząca KGW – Maria Wróbel. Piękny występ 

artystyczny i dekorację sceny przygotowały Pani Natalia 

Holka i Pani Błażejewska z przedszkola z Piasek. Dzieci z 

przedszkola wprowadziły nastrój świąteczny. Praca z tak 

małymi dziećmi i pomoc rodziców w przygotowaniu 

strojów zasługuje na uznanie i podziękowanie. Życzenia 

świąteczno-noworoczne wszystkim zebranym złożyli: 

Wójt Gminy, radny – Cz. Kokot, Przewodniczący Rady 

Gminy - A. Kopis oraz M. Pieczara z WODR. Po 

odczytaniu fragmentu Ewangelii dotyczącego Bożego 

Narodzenia wszyscy dzielili się o  płatkiem  

i składali sobie najlepsze życzenia. Podczas degustacji 

tradycyjnych licznych potraw wigilijnych był czas na 

rozmowy, wspomnienia i wspólne śpiewanie kolęd 

inicjowane przez Mariusza Chocaja i chór „Na swojską 

nutę”. W czasie uroczystości można było podziwiać 

wystawę rękodzieła 4 Pań z Piasek; Marii Brzezińskiej, 

Zofii Stępień, Anieli Urbańskiej i Marii Wróbel. Były tam 

eksponowane liczne obrazy wykonane haftem 

krzyżykowym o tematyce: religijnej, papieskiej, jako 

pamiątki komunijne, pejzaże, serwetki i obrusy 

szydełkowe i haftowane, ozdoby bożonarodzeniowe  

i wielkanocne. Dziękujemy Wójtowi Gminy Łęka 

Opatowska za pomoc finansową, paniom z KGW Piaski 

za przygotowanie potraw i uroczystości, wszystkim 

Kołom Gospodyń za upieczone ciasta, oraz wszystkim 

którzy przyczynili się do organizacji spotkania. Warto 

kultywować takie integracyjne spotkania i tradycje dla 

zachowania dziedzictwa kulturowego, duchowego  

i kulinarnego i przekazywać je następnym pokoleniom. 

                                                                         Maria Pieczara - WODR 
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 WYBORY SAMARYTANINA ROKU 

   22 grudnia b. r. odbyło się  
w Gimnazjum im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Opatowie spotkanie 
wigilijne połączone z wyborem 
Samarytanina Roku. Uroczystość 
rozpoczęła się prezentacją 
kandydatów do tytułu Samarytanina 
Roku. Kandydatami poszczególnych 
klas byli: Milena Musiała –III c, Anna 
Kasprzak –III b, Magdalena Żurawka 
– III a, Daria Gąszczak –  
II c, Aleksandra Zimoch – II b, Mateusz Strzelecki –  
II a, Oliwia Skiba - I b oraz Karolina Krawiec – I a. 
   Poszczególni kandydaci mówili o najważniejszych dla 
siebie wartościach, o tym co cenią u innych, 
przedstawiali wzorce osobowe, ważne w swoim życiu. 

Uczniowie nie pominęli swojego 
patrona Kard. Wyszyńskiego, 
prezentowali i interpretowali Jego 
myśli. Po prezentacji osób 
nominowanych do tego zaszczytnego 
tytułu, Komisja składająca się z 
nauczycieli i uczniów szkoły, dokonała 
oceny i wyboru samarytanina. 
Samarytaninem Szkoły Roku 2011 
zastała Anna Kasprzak z kl. III b. 
Pozostali nominowani, uzyskali tytuł 

Samarytanina Klasy. Są oni dla całej społeczności 
szkolnej przykładem dobrych, wrażliwych młodych ludzi. 
Ten wyjątkowy, świąteczny dzień w szkole, zakończył się 
łamaniem  się opłatkiem i składaniem  życzeń.     
 

  

 

WYSOKIE MIEJSCE GMINY W RANKINGU  

  Gmina Łęka Opatowska znalazła się na 300 miejscu wśród 2500 gmin w Polsce  
w rankingu przeprowadzonym przez Uniwersytet Warszawski obrazującym wykorzystanie 
środków unijnych przez polskie samorządy. Źródłem danych była baza wszystkich 
projektów, które dostały dofinansowanie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 
2007-2013 (Ranking obejmuje projekty finansowane z regionalnych programów 
operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna 
Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Europejska Współpraca 
Terytorialna. Nie są natomiast uwzględnione projekty w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Gmina Łęka Opatowska uzyskała najwyższe miejsce ze wszystkich 
gmin wiejskich Powiatu Kępińskiego uzyskując 300 miejsce z wartością projektów UE 
1438,35 zł. na mieszkańca. Dla porównania Gmina Baranów znalazła się na miejscu 400 z wartością 1094,54 na 
mieszkańca, Gmina Trzcinica miejsce 1044 z wartością 141,36 zł na mieszkańca, Gmina Rychtal miejsce 1337  
z wartością 13,85 zł. na mieszkańca, gmina Bralin miejsce 1410 z wartością 7,32 na mieszkańca i Gmina Perzów 
miejsce 1429 z wartością 0,00 zł na mieszkańca. 

Źródło: Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 

PUNKT OBSŁUGI PODATNIKA 

W Urzędzie Gminy Łęka Opatowska zostanie utworzony punkt obsługi podatnika celem przyjmowania zeznań od 
podatników (PIT-ów), obsługiwany w dniach: 

 7 marca 2012r.  w godz. od 9:00 do 11:00 

 25 kwietnia 2012r.  w godz. od 9:00 do 11:00 

Jednocześnie informujemy, że od połowy lutego br. będzie można pobrać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska w pok. 
102 druki zeznań rocznych (PIT-y). 

 

HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

Lp. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna 
Miejsce zebrania Data zebrania Godzina 

1. Lipie Sala OSP 21.01.2012 1900 

2. Raków Sala OSP 27.01.2012 1900 

3. Łęka Opatowska Sala OSP 03.02.2012 1900 

4. Siemianice Dom Parafialny 04.02.2012 1900 

5. Biadaszki Sala OSP 04.02.2012 1900 

6. Szalonka Sala OSP 11.02.2012 1900 

7. Opatów Sala OSP 17.02.2012 1900 

8. Trzebień Sala OSP 24.02.2012 1900 

9. Piaski Sala OSP 25.02.2012 1900 

BIULETYN GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NR 41/2011 
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KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU 

AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 

  Wójt  Gminy Łęka  Opatowska  informuje, że w związku ze zmianą przepisów  ustawy z dnia 10 marca 2006r.o 

zwrocie podatku akcyzowego (Dz.U.Nr. 52,poz.379,oraz z 2011 Nr.106,poz.622,Nr 171,poz.1016 i Nr 291,poz.1707) 

nastąpiła zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zmiana terminu  wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego 

w  2012 roku. 

  Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012r.od oleju  napędowego  zużywanego do produkcji rolnej 

określona  jest w wysokości  0,95zł od litra oleju. 

  Producenci  rolni  mogą składać wnioski o zwrot podatku  w terminach: 

 od 01 lutego 2012 do 29 lutego 2012roku -wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego  

do produkcji rolnej w okresie od 01 września 2011r. do 31 stycznia 2012r. 

 od 01 sierpnia 2012r. do  31 sierpnia 2012r.wraz z fakturami  VAT potwierdzającymi  zakup oleju napędowego 

do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego 2012r.do 31 lipca 2012r. 

 

 Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w 2012roku w terminie: 

 od  2  do 30 kwietnia 2012r.   wnioski złożone w I terminie, 

 od  1  do 31 października 2012r. w przypadku  złożenia  wniosku  w II terminie, gotówką w kasie urzędu 

gminy , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

 

  

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 18.01.2012r. 

 

Uchwała Nr XVII/95/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2011- 2022 

Uchwała Nr XVII/96/2012 w sprawie: budżetu Gminy na 2012r 

Uchwała Nr XVII/97/2012 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji rewizyjnej na 2012 r. 
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