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Plan inwestycji w Gminie Piątek na rok 2018
Wśród zaplanowanych do realizacji w roku
2018 na terenie Gminy Piątek inwestycji
znalazły się:
1. Budowa wodociągu w miejscowości
Piekary, Orenice, Konarzew, Pokrzywnica zamierzony koszt inwestycyjny 2018 r. to
kwota 1 mln. zł
2. Wykup działek pod urządzenia wodnokanalizacyjne - 120 tys. zł.
3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 100 tys. zł.
4. Wykup działek pod poszerzenie dróg i
budowę parkingów - 200 tys. zł.
5. Utwardzenie dróg gruntowych w miejscowościach: Mysłówka, ŚŁadków Podleśny,
Witów, Balków - 500 tys. zł.
6. Nakładki na drogi asfaltowe + projekty
w miejscowościach: Orenice, Jasionna,
Mysłówka, Żabokrzeki, Janowice, Gośłub,
Broników - 2 mln 700 tys. zł.

7. Naprawa budynków komunalnych 330 tys. zł.
8. Zakup samochodu transportowego dla
Urzędu Gminy - 150 tys. zł.
9. Zakup samochodu dla OSP Janków i OSP
Orenice - 100 tys. zł.
10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Czernikowie - 1 mln. 540 tys. zł.
11. Kompleksowa termomodernizacja
budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku - 1 mln. zł.
12. Oświetlenie uliczne w miejscowości
Piekary - 350 tys. zł.
13. Wykup działek pod budowę urządzeń
elektrycznych Głównego Punktu Zasilania 210 tys. zł.
14. Modernizacja targowicy - 500 tys. zł.
Łączny zamierzany koszt inwestycji to kwota
8 mln 800 tys. zł.

Tylko przez internet
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przypomina, że od 15 marca br.
wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać tylko przez
internet za pośrednictwem aplikacji
eWniosekPlus.
Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW
składa się w formie elektronicznej za
pośrednictwem aplikacji eWniosekPIus
dostępnej poprzez stronę internetową
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa: www.arimr.gov.pl
UWAGA! Zanim wypełnisz wniosek!
1. Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy
w aplikacji eWniosekPlus zalecane jest
wyczyszczenie ostatniej historii w przeglądarce internetowej.
2. Przed wysłaniem Wniosku do ARiMR
należy zweryfikować, czy wszystkie dane
zostały uzupełnione, w szczególności czy
wszystkie uprawy zostały narysowane oraz
czy zaznaczono wnioskowane płatności.
3. Opcja <Wycofaj> dostępna dla wniosków
wysłanych (zakładka WYSŁANE) służy do
wycofania całego wniosku w przypadku, gdy
rolnik nie zamierza ubiegać się o płatności w
roku 2018.
W przypadku konieczności zmiany lub
poprawy danych w wysłanym wniosku
należy przejść na zakładkę „Nowe” i wybrać
„Wniosek o przyznanie płatności 2018”.
Aplikacja umożliwi edycję danych we
wniosku wysłanym do ARiMR. Po poprawieniu danych należy wysłać wniosek do
ARiMR. Będzieon traktowany jako zmiana do
wniosku/wycofanie części wniosku w
zależności od zmian wprowadzonych w
stosunku do pierwotnego wniosku.
Materiały, przykłady i instrukcje niezbędne do
rejestracji, założenia profilu, wypełnienia i
wysłania wniosku dostępne są na stronach
www.arimr.gov.pl.
Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik
jest prowadzony za pomocą kreatora.
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Niecodzienna lekcja
W piątek, 16 marca 2018 r. w Szkole
Podstawowej w Piątku odbyła się
n iez wyc zajna lekcja mate mat yki.
W zajęciach uczestniczyło po 4
uczniów z klas czwartych wraz z
nauczycielami ze Szkół Podstawowych
z: Błonia, Leźnicy Małej, Sług, Topoli
Królewskiej, Piątku i Zespołu Placówek
Edukacyjno - Wychowawczych w
Łęczycy.
Głównym celem zajęć było ukazanie
użyteczności oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK na
lekcjach matematyki. Uczniowie otrzymali
do rozwiązania zadania wykonane na
platformie Learning Apps. Celem ćwiczeń
było doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb naturalnych w
zakresie 100, mnożenie liczb naturalnych
jednocyfrowych, dzielenie z resztą liczb
naturalnych, obliczanie obwodu wielokąta
o danych długościach boków oraz
znajomość cyfr rzymskich.
N iecodzienną lekcję matematy ki z
uczniami klas czwartych w/w szkół
przeprowadziła nauczycielka podstawówki w Piątku - pani Agnieszka Psiurska
- Wujcik. Zajęcia obserwowali: dyrektor
Szkoły Podstawowej w Piątku oraz
nauczyciele matematyki ze szkół, których
uczniowie uczestniczyli w tych niecodziennych zajęciach.

We wtorek 10 kwietnia 2018 r.
o godz. 11.00 Stowarzyszenie
LGD POLCENTRUM zaprasza
do sali konferencyjnej Urzędu
Gm iny P iąt ek na s zkole nie
dotyczące możliwości finansowa n ia p roj ekt ó w w ra m a ch
następujących ścieżek tematycznych:
- rozwój infrastruktury na terenie
działania LGD;
- organizacja wydarzeń aktywizacyjnych, kultywujących dziedzictwo lokalne na terenie działania
LGD;
- doposażenie aktywnych grup na
terenie działania LGD w tym
zespołów ludowych ;
- akcji zapobiegawczych wykluczeniu społecznemu;
- publikacji dot. terenu LGD;
- podejmowania działalności gospodarczej;
- rozwoju działalności gospodarczej oraz innych realizujących
cele LGD „POLCENTRUM”.
Po szkoleniu (ok. godz. 12:3013:00) odbędzie się spotkanie
dotyczące kolejnej edycji Programu
D z i ała j L ok a l n ie , n a k t ó re
zapraszamy organizacje pozarządowe.
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Delegacja z Ukrainy poznała zarządzanie
oświatą na szczeblu gminnym
W środę, 7 marca w Gminie Piątek gościła
piętnastoosobowa delegacja ukraińskich
dyrektorów szkół, kierowników wydziałów
oświaty i ośrodków metodycznych oraz
nauczycieli z obwodu charkowskiego.
Wizyta studyjna gości z Ukrainy przygotowana
została we współpracy z Fundacją Solidarności
Międzynarodowej Solidarity Fund Pl. Głównym
celem wizyty było poznanie przez naszych
wschodnich sąsiadów zasad funkcjonowania
oświaty na poziomie gminnym.
Odwiedziny w Piątku rozpoczęły się od
spotkania z przedstawicielami władz samorządowych Gminy Piątek i dyrektorami placówek
oświatowych. Wójt Gminy - p. Krzysztof Lisiecki
powitał przybyłych gości oraz przedstawił
zagadnienia dotyczące historii, gospodarki,
środowiska i życia społecznego gminy środka
Polski. Wystąpienie Wójta zilustrowane było
materiałem zdjęciowym, dzięki któremu goście
odbyli wirtualną podróż po naszej gminie.
Następnie zagadnienia związane z funkcjonowaniem oświaty przedstawił p. Mariusz
Pawłowski - kierownik Gminnego Centrum
Usług Wspólnych. Goście zadawali wiele pytań
dotyczących wdrożonych na szczeblu gminy

rozw iązań prob lemów funkcjonowa nia
oświaty, dowozu dzieci do szkół, ogrzewania
budynków szkolnych, zajęć pozalekcyjnych,
kosztów związanych z funkcjonowaniem
szkół itp.
Na zakończenie pobytu w Urzędzie Gminy
goście otrzymali zestawy z pamiątkami i
gadżetami związanymi z naszą gminą.
Kolejnym etapem wizyty studyjnej delegacji z
Ukrainy były odwiedziny w Szkole Podstawowej i Gminnym Przedszkolu w Piątku.
Panie dyrektorki - Krystyna Grabowska i
Joanna Przybylak oprowadziły gości po
gmachu szkoły, hali sportowej i przedszkolu.
Nasze placówki oświatowe wywarły na
gościach duże wrażenie. Funkcjonujące w
placówkach rozwiązania dotyczące np. nauki,
bezpieczeństwa dzieci, zajęć i form relaksu
podczas przerw spotkały się z uznaniem. Na
zakończenie wizyty w szkole przy kawie,
herbacie i cieście dyskutowano o oświacie.
Na zakończenie wizyty w Piątku goście
spotkali się na Rynku, gdzie po zrobieniu
pamiątkowego zdjęcia, otrzymali certyfikaty
potwierdzające pobyt w Geometrycznym
Środku Polski.

Kontrole w
gospodarstwach
utrzymujących trzodę

Bezpłatne konsultacje
dla organizacji
pozarządowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie
informuje, iż w Dzienniku Urzędowym RP w
dniu 13.02.2018r. ukazało się Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09
lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie środków podejmowanych w związku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
(Dz.U. z 2018, poz. 360).
Rozporządzenie weszło w życie w dniu
28 lutego 2018r. i dotyczy zasad bioasekuracji
w gospodarstwac h, jakie muszą być
przestrzegane przez wszystkich hodowców
trzody chlewnej na Terytorium RP poza
obszarem ochronnym, obszarem objętym
ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie
informuje, iż począwszy od miesiąca
kwietnia 2018 r. będą realizowane kontrole
p r z e z p r a co w n i k ó w P o w i a t o w e g o
Inspek torat u Weterynarii w K utnie
w gospodarstwach utrzymujących trzodę
chlewną. Kontrole będą obejmowały
zagadnienia dotyczące przestrzegania
przez hodowców zasad identyfikacji
i rejestracji świń oraz zasad bioasekuracji.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie
Izabela Antonkiewicz

Powiat łęczycki oraz Stowarzyszenie
Wsparcie społeczne Ja-Ty-My zapraszają
na bezpłatne konsultacje dla organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych w
każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w
godz. 12:00 - 15:30 do Sta rostwa
Powiatowego w Łęczycy.
Terminy spotkań:
05.04.2018
19.04.2018
17.05.2018
07.06.2018
21.06.2018
05.07.2018
19.07.2018
Więcej informacji uzyskają Państwo pod
numerem telefonu - 24 388 72 31 lub 510 048
638

SKŁAD OPAŁU OFERUJE WĘGIEL
I EKOGROSZEK WORKOWANY
CENY JUŻ OD 695 zł ZA TONĘ!
DOWÓZ DO KLIENTA NA TERENIE
CAŁEJ GMINY PIĄTEK I OKOLICY
GIECZNO, ul. GŁÓWNA 25 A
tel. 601 248 987; 42 717 84 64

Usuwanie azbestu
Gmina Piątek prowadziła nabór wniosków
mie szkańcó w na usuwanie w yrobów
azbestowych z nieruchomości w roku 2018.
Do zadania przystąpiło 29 uczestników. W
marcu br. zostanie złożony wniosek do
WFOŚiGW w Łodzi o udzielenie dofinansowania w wysokości 90% wartości
zadania (10% środków to udział Gminy
Piątek). Po kontroli wniosków zostanie
podpisana umowa o dofinansowanie zadania
ze środków WFOŚiGW w Łodzi, a następnie
wyłoniona zostanie firma do obsługi zadania.
Mieszkańcy zgłosili do usunięcia azbest z 31
posesji na terenie Gminy o łącznej masie ok.
144,00Mg. Bliższych informacji można
uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Piątek,
tel. 24 722-12-39.

Karta Dużej Rodziny
w wersji elektronicznej

Expresem
przez Gminę Piątek
- ZGKiM w Piątku przeprowadził w ostatnim
czasie naprawę drogi gruntowej na odcinku
1100 metrów w Witowie. Droga została
utwardzona gruzem i w najbliższym czasie
zasypana zostanie jeszcze szlaką.
- w niedzielę 4 marca w parku w Piątku
odbyła się czwarta edycja biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. W sportowej rywalizacji
przygotowanej i przeprowadzonej przez
TMPiO wzięło udział 62 biegaczy.
- w marcu nasiliły się prace związane z
terenami inwestycyjnymi w Gminie Piątek
położonymi pomiędzy Łęką a Bielicami.
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym
roku rozpoczną się działania związane
z budową hali o powierzchni 12 ha. Będzie to
jedna z największych tego typu hal w Polsce.
Liczymy na to, że prace przebiegną sprawnie
i bez zakłóceń, co w efekcie przełoży się na
powstanie nowych miejsc pracy dla
mieszkańców naszej gminy. Wstępnie
podawana liczba nowych miejsc pracy to
minimum 200.
- nie zaginęła niestety zła tradycja związana
z półpościem (tzw. ŻUR). Daje ona zielone
światło wandalom, którzy pod przykrywką
tradycji powodują wiele zniszczeń i strat. W
tym roku ich ofiarą padło kilkanaście znaków
drogowych. Straty oszacowano na ponad
3 tys. zł. Znaki były powyrywane, połamane i
zamalowane. Po raz kolejny apelujemy o
zgłaszanie przypadków niszczenia znaków
na Policję lub do Urzędu Gminy.
- rozpoczęły się wiosenne prace polowe, a
wraz z nimi proceder podorywania dróg.
Niestety pomimo wielu próśb i apeli nadal
zaorywane są przydrożne rowy oraz
pobocza. Skutkuje to brakiem miejsca na
bezpieczne mijanie się samochodów na
wąskich drogach. Uszkodzeniu ulega też
korona drogi. Ubiegły, deszczowy rok
pokazał jak ważną częścią składową drogi są
rowy. Po raz kolejny Urząd Gminy Piątek
apeluje o rozsądek przy prowadzeniu prac
polowych. Wszyscy narzekamy na nasze
drogi, lecz w wielu przypadkach ich stan jest
efektem ludzkiej bezmyślności, a odrobina
dobrej woli pozwoliłaby uniknąć wielu
uszkodzeń. Warto również zadbać, aby
maszyny rolnicze wyjeżdżające z pola na
drogę nie pozostawiały kolein z błota na
asfalcie.
- w najbliższym czasie na terenie Gminy
Piątek zostanie ustawionych pięć nowych
bocińców. Będą one umieszczone w tych
miejscach, w których wichury zniszczyły
gniazda bocianów. Nowe gniazda dla
bocianów pojawią się w Boguszycach,
Leżajnie, Górkach Łubnickich, Świąciu i
Pęcławicach.
- niestety pomimo ustawy o czystości w
gminach nadal niektórzy mieszkańcy naszej
gminy wyrzucają śmieci do rowów lub
wywożą je do lasu lub na nieużytki.
Przypominamy, że tego typu działania w
przypadku ujawnienia sprawców będą
karane wysokimi grzywnami, a śmieci można
w sposób bezpłatny pozostawić w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Pokrzywnicy w każdy piątek, w godz. od
7:00 do 14:00.

W 2018 roku mija 55. rocznica powstania
Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im.
Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku oraz
50. rocznica opuszczenia murów szkoły
przez pierwszy rocznik maturzystów.
Z tej okazji szkoła zaprasza na Zjazd
Absolwentów, który odbędzie się w sobotę
9 czerwca 2018 r.
Program:
8:30-10:30 - rejestracja uczestników w
punkcie informacyjnym w budynku szkoły
10:30 - uroczyste otw arcie Z jazdu,
przedstawienie Komitetu Organizacyjnego
oraz programu uroczystości
11:00 - Msza Św. w intencji absolwentów,
uczniów, emerytów oraz pracowników
szkoły, poświęcenie i przekazanie sztandaru
szkoły
12:00-12:15 - powitanie gości i uczestników
zjazdu przez Dyrektora Szkoły
12:15 - 13:15 - część artystyczna
1 3 : 1 5- 1 4: 3 0 - pr z e mó wi e n i a ok o li cznościowe gości i absolwentów
14:30 - tort
14:45-16:00 - obiad - obiady będą wydawane sukcesywnie, pozostała część uczestników zjazdu w tym czasie: zwiedzanie szkoły,
zwiedzanie wystaw, pamiątkowe zdjęcia
16:00 - Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej
Zjazdu
16:30 - spotkania klasowe
18:00 - Bal Absolwentów w sali OSP Piątek
(dla chętnych)
Informacje na temat Zjazdu - www.zsmr.pl
oraz telefonicznie - 24 389 41 00

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny
dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej karta plastikowa i elektronicznej - aplikacja na
urządzenia mobilne
mKDR (smartfony,
tablety).
Uzyskanie karty w wersji elektronicznej jest
znacznie szybsze od wersji tradycyjnej.
Dzięki dedykowanej aplikacji korzystanie z
karty jest możliwe przed upływem 24 godzin
od jej prz yzna nia prz ez org an b ez
konieczności oczekiwania na wydruk wersji
tradycyjnej.
Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej
Rodziny należy złożyć wniosek (wersja
papierowa - zaznaczając w nim odpowiednie
pole) w G minnym Oś rod ku Pom ocy
Społecznej w Piątku lub z wykorzystaniem
portalu Emp@tia.
Uzyskanie wersji elektronicznej Karty uzależnione jest od podania przez wnioskodawcę
numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Przedmiotowe dane są niezbędne do
założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu
mobilnym. Przyznanie karty w formie
elektronicznej wiążę się z otrzymaniem na
adres e-mail numeru Karty. Na telefon
przyjdzie również SMS z jednorazowym
hasłem do zalogowania się w aplikacji.
Aplikację należy pobrać z Google Play lub
Apple Store.
Zarówno osoby już posiadające kartę, jak
i osoby dopiero ubiegające się o nią mogą
złożyć wniosek o kartę w formie tradycyjnej
lub elektronicznej, jak również na obie formy.
Z kart można korzystać równolegle.
Warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej
formy Karty w późniejszym terminie (w
ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się
z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za
każdego członka rodziny - wyjątek stanowi
sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31 grudnia 2017 roku złożył
wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę
Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę
Karty w postaci elektronicznej - do 31 grudnia
2019 r.

Dzień Sołtysa

Rozlicz się
elektronicznie

W Teatrze Wielkim przeprowadzony został
Dzień Sołtysa Województwa Łódzkiego.
Blisko 1200 sołtysów z województwa
łódzkiego obchodziło w niedzielę 11 marca
Dzień Sołtysa. Spotkanie odbyło się z
inicjatywy marszałka Witolda Stępnia oraz
Prezesa Sołtysów - Jana Tobiasza.
W województwie łódzkim jest blisko 3500
so łectw. Wszyscy so łtysi obecn i na
uroczystości otrzymali okolicznościową
odznakę. Wręczone zostały także nagrody w
konkursie wojewódzkim „Fundusz sołecki
najlepsza inicjatywa”. Po części oficjalnej
w ystąpili artyści Teatru Wielkiego z
koncertem „New York, New York” oraz
orkiestra dęta z Poddębic.
Wszystkim Sołtysom raz jeszcze składamy
najserdeczniejsze życzenia i podziękowania
za pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy
zachęca - Rozlicz się elektronicznie!
- wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl
i rozlicz zeznanie elektronicznie, formularz
pop row adzi cię kr ok po kro ku bez
wychodzenia z domu,
- PFR - wejdź na stronę Portalu podatkowego i skorzystaj z usługi Wstępnie
wypełnione zeznanie podatkowe, system
wypełni formularz, Ty uzupełnisz dane,
- PIT-WZ - złóż wniosek o sporządzenie
zeznania p oda tkow ego przez Portal
Podatkowy. Urząd wypełni za ciebie PIT-37,
ty go zatwierdzisz lub odrzucisz,
- przyjdź do Urzędu i złóż zeznanie
elektronicznie sam lub z pomocą pracownika
przy specjalnie przygotowanym dla ciebie
stanowisku komputerowym na Sali obsługi
podatnika.
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Harmonogram
odbioru odpadów
W przetargu wyłoniona została firma
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która
odbiera śmieci od mieszkańców Gminy
Piątek. Umowa na odbiór śmieci została
podpisana na okres 18 miesięcy - tj. od 1
lipca 2017 do 31 grudnia 2018 r. Uchwałą
Rady Gminy Piątek koszt odbioru
śmieci od 1 mieszkańca wynosi 8 zł za
śmieci segregowane i 12 zł za odpady
niesegregowane.
Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. - Urząd
Gminy Piątek informuje, iż miesięczną
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy uiścić gotówką lub
kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy
Piątek albo przelewem na rachunek
bankowy Gminy Piątek o numerze 57 9029
1023 0300 0244 2003 0003 w terminach:
- za miesiąc kwiecień - do 30.04.2018 r.
- za miesiąc maj - do 31.05.2018 r.
- za miesiąc czerwiec - do 30.06.2018 r.
- za miesiąc lipiec - do 31.07.2018 r.
- za miesiąc sierpień - do 31.08.2018 r.
- za miesiąc wrzesień - do 30.09.2018 r.
- za miesiąc październik do 31.10.2018 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2018 r.
za miesiąc grudzień - do 31.12. 2018 r.
W roku 2018 odbiór śmieci we wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
19 kwiecień, 17 maj, 14 czerwiec,
12 lipiec, 9 sierpień, 6 wrzesień,
4 i 31 październik, 29 listopad, 27 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
19 kwiecień, 17 maj, 14 czerwiec, 12 lipiec,
9 sierpień, 6 wrzesień, 4 i 31 październik,
29 listopad, 27 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
5 kwiecień, 2 i28 maj, 28 czerwiec,
26 lipiec, 23 sierpień, 20 wrzesień,
18 październik, 15 listopad, 13 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
5 kwiecień, 2 i28 maj, 28 czerwiec,
26 lipiec, 23 sierpień, 20 wrzesień,
18 październik, 15 listopad, 13 grudzień.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
UWAGA!!!
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego - tzw. objazdówka
zostanie przeprowadzony przez firmę
TÖNSMEIER w dniach 19 kwietnia
i 6 września 2018 r.
Prosimy o wcześniejsze przygotowanie
tego typu odpadów do odbioru.
Gazeta samorządowa z Środka Polski Informator Urzędu i Rady Gminy Piątek
Wydawca: Urząd Gminy Piątek
Adres: Urząd Gminy Piątek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl
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Karta seniora
Województwa
Łódzkiego
Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz
wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:
- promowanie aktywności społecznej
i poprawę jakości życia seniorów,
- wzmocnie nie kondycji finansowe j
seniorów,
- zachęcanie osób 60+ do korzystania z
dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na
terenie województwa łódzkiego,
- umożliwienie seniorom rozwoju swoich
pasji i zainteresowań oraz promowanie
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Karta Seniora Województwa Łódzkiego to
zbiór ulg i uprawnień oferowanych
mieszkańcom województwa łódzkiego,
którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami
programu mogą być jednostki samorządu
województwa, instytucje oraz prywatne
przedsiębiorstwa.
Kto może otrzymać Kartę Seniora
Województwa Łódzkiego?
Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia
i zamieszkuje na terenie województwa
łódzkiego
Jakie są korzyści z posiadania Karty
Seniora Województwa Łódzkiego?
Karta upoważnia do korzystania z ulg
i uprawnień oferowanych przez partnerów
programu, których wykaz znajduje się na
niniejszej stronie (zakładka seniorzy/Karta
S en iora Wojew ódz twa Łó dzk ie go /
Aktualny Katalog Ulg) lub na stronach
inte rnet owy ch www.bi p .rcp sl od z.p l ,
www.bip.lodzkie.pl
Karta wydawana jest bezpłatnie i jest
bezterminowa
Jakie są warunki otrzymania Karty
Seniora Województwa Łódzkiego?
- złożenie wniosku
Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania
Karty Seniora?
Wniosek należy złożyć osobiście lub za
p oś r edn ictw e m po c zt y na a d res :
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w
Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
tel.: 42 203 48 78. Godziny pracy urzędu:
8:00 - 16:00
Karta wydawana jest w terminie do 15 dni
roboczych. Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem
poczty pod adresem wskazanym we
wniosku. Odbioru karty może dokonać
Wnioskodawca lub inna osoba na
podstawie pisemnego upoważnienia za
okazaniem dowodu tożsamości.
Wniosek o wydanie karty można pobrać ze
strony (zakładka seniorzy/Karta Seniora
Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne
dokumenty) lub pobrać osobiście w
siedzibie Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi.

Szkółka Kolarska
w Piątku pod
patronatem
Mieczysława
Nowickiego
Okręgowy Związek Kolarski wraz z
Regionalną Radą Olimpijską wystąpił
do Wójta Gminy Piątek z propozycją
przystąpienia przez Gminę Piątek do
udziału w projekcie Narodowego
Programu Rozwoju Kolarstwa, poprzez
utworzenie Szkółki Kolarskiej pod
nazwą Szkółka Kolarska Okręgowy
Związek Kolarski - Piątek. Inicjatywa
ma na celu propagowanie kolarstwa na
terenie województwa łódzkiego, a w
szczególności w Gminie Piątek, z której
wywodzi się mistrz świata i wicemistrz
olimpijski w kolarstwie - Mieczysław
Nowicki.
Z takiej propozycji współpracy z Okręgowym Związkiem Kolarskim grzech
byłoby nie skorzystać, szczególnie, że
patronem akcji został Mieczysła w
Nowicki, Honorowy Obywatel Piątku. Po
załatwieniu wszelkich formalności szkółka
rozpoczęła działalność. Zlokalizowano ją
w Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Piątku, gdzie już w
piątek 16 marca 2018 r. odbyły się
pierwsze zajęcia pokazowo - ćwiczeniowe
z udziałem trenerów OZK.
Uczniowie pod kierunkiem fachowców
próbowali swoich umiejętności kolarskich.
Pierwsze zajęcia miały też na celu
zachęcenie uczniów do uprawiania tej
dyscypliny sportowej. Inicjatywa spotkała
się z dużym zainteresowaniem dziewcząt i
chłopców.
- Zainteresowanie uczniów jest duże.
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w
tygodniu po dwie godziny. Kolejne
spotkania odbędą się w następnych
tygodniu, zgodnie z harmonogramem
ustalonym z trenerem - mówi na temat
Szkółki Kolarskiej Krzysztof Lisiecki, Wójt
Gminy Piątek. - Z pewnością duże
znaczenie ma również fakt, że patronat
nad szkółką objął pan Mieczysław
Nowicki, który jest dla naszych uczniów
ogromnym autorytetem.
Okręgowy Związek Kolarski wyposaży
Szkółkę Kolarską w Piątku w rowery
torowe, rolki oraz rowery szosowe.
Pierwsze sztuki sprzętu kolarskiego już
trafiły do Piątku.
- Pierwsze spotkanie okazało się strzałem
w dziesiątkę. Zapraszamy i zachęcamy
uczniów klas V-VII na zajęcia pozalekcyjne w kolejnych tygodniach. Każdy
uczeń (dziewczyna i chłopiec) z klas V - VII
pobiera formularz zgody rodzica na udział
w tych zajęciach, w sekretariacie szkoły i
dostarcza wraz z kopią karty rowerowej
także do sekretariatu szkoły - informuje
Krystyna Grabowska, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Piątku.
Zapraszamy! Mamy nadzieję, że dzięki
Szkółce Kolarskiej już wkrótce panu
Nowickiemu wyrośnie godny następca.

Dlaczego Gmina Piątek decyduje się na emisję obligacji
Na łamach jednej z lokalnych gazet został
opublikowany artykuł pt. „Senator Przemysław
Błaszczyk zaniepokojony decyzją władz w Gminie
Piątek”. Mając na uwadze zaniepokojenie senatora
Przemysława Błaszczyka oraz kilkuosobowej grupy
mieszkańców informujemy, że Gmina Piątek zamierza
wyemitować obligacje gminne na kwotę 8 mln złotych.
Uzyskane w ten sposób środki finansowe zostaną
przeznaczone na pokrycie kosztów niezbędnych
inwestycji zaplanowanych do realizacji w Gminie
Piątek. Inwestycji, które przyczynią się do dalszego
rozwoju naszej gminy, a są od lat oczekiwane przez
mieszkańców.
Najważniejszym celem stojącym obecnie przed Gminą
Piątek jest przygotowanie terenów inwestycyjnych.
Osadzenie nowych inwestycji na terenie gminy zapewni
stałe źródło dochodów do budżetu gminy i wygeneruje
wiele nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Prace nad
przygotowaniem tych terenów prowadzone są od 2007
roku. Gmina po przeprowadzeniu skomplikowanych,
czasochłonnych i mozolnych procedur przygotowania
planów zagospodarowania przestrzennego i innych
uzgodnień urbanistycznych mogła wreszcie przystąpić do
rozmów z inwestorami. Obecnie zadaniem czekającym
gminę w związku z terenami inwestycyjnymi w
miejscowościach Łęka i Broników jest rozpoczęcie
wykupu gruntów pod budowę infrastruktury technicznej,
która zapewni prawidłowe funkcjonowanie terenów
inwestycyjnych (wykup gruntów pod Główny Punkt
Zasilania Energetycznego, pod przepompownię gazu,
infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, drogi dojazdowe,
oświetlenie, odwodnienie itp.). Działania te pociągają za
sobą koszty, na pokrycie których brakuje środków w
budżecie gminy, a są prowadzone z myślą o pozyskaniu
dochodów i o mieszkańcach, dla których inwestycje
oznaczają powstanie nowych miejsc pracy położonych w
pobliżu ich miejsca zamieszkania. Jeżeli te zadania nie
zostaną przeprowadzone , to sprowadzenie inwestorów
do naszej gminy pozostanie niespełnionym marzeniem.
Środki z emisji obligacji potrzebne są też do realizacji
kolejnego zadania, od którego zależy przyszłość naszej
gminy, a mianowicie – oświaty. Partia rządząca, której
zaniepokojonym reprezentantem jest pan senator,
wprowadziła w życie ustawę o reformie systemu
oświatowego, nie zapewniając środków finansowych na
realizację postanowień tej ustawy. Gmina Piątek jako
jedyna na terenie powiatu łęczyckiego zmuszona została
przez nową ustawę o oświacie do rozbudowy szkoły
podstawowej w Czernikowie z 6 klasowej na 8 klasową.
Na inwestycję tą Ministerstwo Oświaty nie przewidziało
żadnych środków finansowych. Pomimo licznych starań
władz gminy o pozyskanie dotacji na rozbudowę szkoły,
cały ciężar tej inwestycji spoczął na barkach gminy. Koszt
rozbudowy szkoły podstawowej w Czernikowie to wydatki
rzędu 1,5 mln. zł. Dziwi fakt, że ta sytuacja nie
zaniepokoiła pana senatora. Wszak wykształcenie
młodego pokolenia stanowić powinno priorytet nie tylko
dla gminy, ale również a może i przede wszystkim dla
całego kraju.
Ustawa o systemie oświaty wprowadzona została w roku
2017. Od tego czasu Gmina Piątek przystąpiła do
przygotowania dokumentacji niezbędnej dla rozbudowy
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szkoły w Czernikowie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i
ciężkiej pracy procedury są już na ukończeniu i czas
rozpoczynać inwestycję.
W roku 2017 został ogłoszony przez urząd
Marszałkowski w Łodzi konkurs na termomodernizację
budynków szkolnych. Gmina posiada dokumentację
techniczną na termomodernizację kompleksu szkolnego w
Piątku od roku 2013, jednak nie posiadała środków na
wkład własny. Całkowity koszt termomodernizacji obiektów
szkolnych na terenie naszej gminy to kwota 6 mln. złotych,
przy czym wkład własny wynosi 2,27 mln. zł.
Inwestycja ta pozwoli na znaczące oszczędności w
utrzymaniu w/w obiektów i poprawi ich funkcjonalność oraz
estetykę. Obecnie Gmina czeka na rozstrzygnięcie
konkursu. Jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie,
niezbędny będzie wkład własny.
Jak ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gminy ma sieć dróg wie każdy. Wiele dróg na
terenie naszej gminy wymaga naprawy, remontu bądź też
przebudowy. Niezbędna jest także budowa nowych dróg.
Gmina Piątek wielokrotnie składała wnioski na
dofinansowanie remontów dróg do Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego. Pomimo pozytywnych ocen, wnioski nie otrzymywały dofinansowania.
Wspomniane drogi wymagają natychmiastowej naprawy w
postaci wykonania nakładek asfaltowych. W przeciwnym
wypadku za rok, dwa będą nadawały się tylko do rozbiórki i
budowy od podstaw co wygeneruje trzykrotnie wyższe
koszty niż wykonanie w bieżącym roku nakładek. Do dróg,
które wymagają natychmiastowego remontu należą m.in.
drogi w miejscowościach Orenice, Jasionna, Mysłówka,
Żabokrzeki, Janowice, Goślub, Broników. Koszt naprawy
tych dróg oraz wydatki związane z poprawą dróg
niezbędnych do obsługi terenów inwestycyjnych to kwota
2,7 mln. zł.
Gmina od dwóch lat posiada projekty i pozwolenia na
budowę wodociągów w miejscowościach: Piekary,
Orenice, Konarzew i Pokrzywnica. Inwestycje w
rozbudowę sieci wodociągowej były umieszczane w
planach inwestycyjnych minionych lat. Niestety z powodu
braku środków nie doszło do realizacji planowanych
inwestycji. Wygaśnięcie pozwoleń na budowę (3 lata
ważności) spowoduje, że do projektów tych trzeba będzie
podejść od nowa, ponosząc niepotrzebne wydatki. Koszt
realizacji zadań w rozbudowę sieci wodociągowej to kwota
1 mln. zł, która i tak jest niższa od kosztorysów
inwestorskich, ponieważ zadanie to do wykonania
powierzone zostanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Piątku (czyli wydatkowane pieniądze
pozostaną na naszym terenie).
Gmina Piątek musi również dokonać niezbędnych
wykupów gruntów znajdujących się w pobliżu terenów
inwestycyjnych oraz gruntów pod budowę nowych dróg
i parkingów, poszerzenie przygotowanych do rozbudowy
dróg gminnych niezbędnych do poprawy infrastruktury
potrzebnej dla mieszkańców. Łączny koszt tych zadań
wiąże się z wydatkami rzędu 1 mln. zł.
Gmina Piątek posiada budynki mieszkalne stanowiące
zasób komunalny, wymagające natychmiastowej naprawy.
Na modernizację tych budynków Gmina również

posiada przygotowane projekty. Nie przystąpienie do
realizacji tych zadań wynika z braku środków w budżecie
gminy. Są to wydatki w wysokości 330 tys. zł.
Z analizy budżetu Gminy z ostatnich lat wynika, że
środki jakimi dysponuje Gmina nie pozwolą na realizację
tak ważnych dla rozwoju i przyszłości Gminy inwestycji.
Dlatego też Gmina zdecydowała się na emisję obligacji.
Obligacje podobnie jak kredyty są naturalnym źródłem
finansowania inwestycji dla mieszkańców przez
samorządy. Z uwagi na zmiany co do zasad obsługiwania
długu przez samorządy wynikającym z art. 243 ustawy o
finansach publicznych, obligacje są bezpieczniejszym
narzędziem w obsłudze niż kredyt, pozwalającym
dostosować wysokość rocznych spłat do bieżących
możliwości finansowych gminy. Z uwagi na bezpieczeństwo finansowe gminy, jak także na możliwość
realizowania inwestycji w kolejnych latach Gmina
zdecydowała się na wybór elastycznego i bezpiecznego
narzędzia jakim są obligacje. Obligacje w przeciwieństwie
do kredytu nie są zabezpieczone i Gmina nie podpisuje
żadnych weksli ani nie musi niczego dawać w
zastaw.Obecna wysokość podatków w Gminie Piątek
wystarcza na emisję i wykup obligacji. Uchwałę i cały
proces nadzoruje także Regionalna Izba Obrachunkowa,
która wydaje opinię dotyczącą możliwości spłat
zadłużenia powstałego w wyniku emisji obligacji.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032
uwzględnia prognozę wpływów z podatków na lata 20182032 opartą o wykonanie dochodów z podatków za lata
2015-2016 co ogranicza ryzyko przeszacowania lub
niedoszacowania dochodów z tego tytułu.
Nadmieniamy przy tym, że wszyscy radni Rady Gminy
Piątek, w tym radni z ramienia ugrupowania Prawo
i Sprawiedliwość, byli przygotowani i zapoznani z
procesem emisji i wykupu obligacji na spotkaniach,
komisjach Rady Gminy i dwóch sesjach. Jednogłośnie też
została przyjęta przez radnych (w tym radnych
ugrupowania Prawa i Sprawiedliwość) uchwała
budżetowa na rok 2018 i uchwała o emisji i wykupie
obligacji.
Niegodziwym jest też wprowadzanie w błąd opinii
publicznej co do obecnego zadłużenia Gminy Piątek
tytułem zaciągniętych kredytów. Jak wiemy, Gmina Piątek
posiada najniższe zadłużenie spośród gmin powiatu
łęczyckiego i jedno z niższych w kraju, a kwota zadłużenia
nie jest obecnie znaczącym obciążeniem jej budżetu.
Wydatkowanie środków pochodzących zarówno z
kredytu jak i emisji obligacji podlega szczegółowym i
wnikliwym kontrolom. Nieprawdą jest, że środki z emisji
obligacji będą mogły być wydawane bez kontroli organów
nadzorujących politykę finansową Gminy. Wydatki
fina nsów publicznych podlegają szczegółowym
kontrolom Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie
dotychczasowe kontrole nie wskazały jakichkolwiek
uchyleń w wydatkowaniu środków publicznych w Gminie
Piątek. Bezpodstawny jest zatem zarzut pana senatora o
braku transparentności wydatków środków pozyskanych
z emisji obligacji. Informacje o planach inwestycyjnych,
czekających gminę zadaniach i działaniach, w tym
również informacje o planowanej emisji obligacji Wójt
przekazywał i przekazuje mieszkańcom na spotkaniach z
sołtysami oraz za pośrednictwem mediów.

Wydawana przez Gminę Piątek gazeta samorządowa
nie jest publikacją promującą osobę Wójta, a formą
przekazu mieszkańcom rzetelnych i sprawdzonych
informacji, bez podtekstów politycznych. Ponadto
wszystkie Uchwały Rady Gminy Piątek, sprawozdania
finansowe, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
publikowane są na łamach Biuletynu Informacji Publicznej
– www.bip.ugpiatek.pl
Informacje o planowanej emisji i wykupie obligacji przez
Gminę Piątek nie zostały jeszcze opublikowane w sposób
szczegółowy na łamach gazetki gminnej, ani BiP, gdyż
Gmina oczekuje na ostateczną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi. Dopiero po otrzymaniu opinii RIO
Gmina przystąpi do procedury wyboru agenta emisji
obligacji.
Obligacje będą emitowane sukcesywnie, w miarę postępu
planowanych inwestycji. Może się tak zdarzyć , że emisja
obligacji zatrzyma się na kwocie niższej.
Niepokój pana senatora jest w pełni nieuzasadniony i
ma jedynie charakter politycznej zagrywki przedwyborczej.
Gmina Piątek jest w dobrej kondycji finansowej i nie dzieje
się tu nic złego, co mogłoby zagrażać dobru jej
mieszkańców.
Jeśli pan senator jest tak zatroskany o losy Gminy, to
władze Gminy Piątek zwracają się do pana z prośbą o
pomoc w sfinansowanie inwestycji będącej skutkiem
wprowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reformy
systemu oświatowego i wynikającej z tego konieczności
rozbudowy szkoły podstawowej w Czernikowie. Na ten cel
potrzeba jedynie 1,5 mln. zł. W sumie na cele związane z
oświatą na terenie Gminy Piątek potrzeba 3 mln 776 tys.
środków własnych. Mając na uwadze publikowane na
łamach mediów doniesienia o skuteczności pomocy pana
senatora dla różnych jednostek i organizacji liczymy na
pozytywne odniesienie się do powyższej prośby.
Ze swojej strony zapewniamy Mieszkańców Gminy
Piątek, że zrobimy wszystko aby zaplanowane inwestycje
zostały zrealizowane w tym roku. Rok 2018 jest rokiem
wyborczym i wielu polityków będzie próbowało nam
przeszkadzać w realizacji wyżej wymienionych planów. W
przeciwieństwie do polityków nam zależy na rozwoju
naszej Gminy, a każda publiczna złotówka będzie
wydawana z rozwagą.
Władze samorządowe Gminy Piątek

Tereny inwestycyjne w Gminie Piątek położone są w pobliżu
węzła Piątek autostrady A1
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