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Szanowni Państwo!
Raport o stanie Gminy Piątek za rok 2018 jest opisem podjętych przez
samorząd działań administracyjnych i gospodarczych, służących utrzymaniu zasobów
gminy oraz działaniom na rzecz jej rozwoju, w tym zmianom kształtującym przestrzeń
publiczną.
W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki
zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy Piątek
i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Opracowanie to jest
opisem stanu, do którego można odwoływać się w realizacji strategii rozwoju, śledząc
postępy wdrażania zaplanowanych działań.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności Gminy: sprawy
społeczne, demografię, oświatę, finanse, warunki życia mieszkańców (w tym sytuacja
mieszkaniowa, wodociągi i kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami), ochrona zdrowia,
kultura, sport i rekreacja. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych są źródłem informacji o stanie naszej gminy.
Jestem przekonany, że dane zawarte w tym dokumencie przekonają Państwa,
iż Gmina Piątek staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym zarówno dla mieszkańców,
jak też dla turystów i inwestorów.

Z poważaniem
Krzysztof Lisiecki
Wójt Gminy Piątek
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WSTĘP
Gmina Piątek jest położona w północnej części województwa łódzkiego, we
wschodniej części powiatu łęczyckiego. Obszar gminy od północy oparty jest na
pradolinie warszawsko-berlińskiej. Na południu tereny gminy obejmują fragmenty
płatów wysoczyzny, przeciętych dolinami rzek: Bzury, Maliny, Strugi i Moszczenicy. Od
zachodu gmina graniczy z gminą Góra Świętej Małgorzaty, od północy z powiatem
kutnowskim (gminą Krzyżanów i gminą Bedlno), od wschodu z powiatem łowickim
(gmina Bielawy), a od południa z powiatem zgierskim (gmina Zgierz, Głowno i Ozorków).
Powierzchnia gminy wynosi 133 km2, jest to trzecia pod względem powierzchni
gmina w powiecie łęczyckim. Na obszarze gminy znajdują się 33 sołectwa (42 wsie):
Balków, Bielice- Broników, Boguszyce, Czerników, Goślub, Górki Łubnickie, Górki
Pęcławskie, Janowice, Janków-Orądki, Jasionna, Konarzew, Krzyszkowice, Łęka, Łubnica,
Mchowice, Michałówka, Mysłówka, Orenice, Stare Piaski-Leżajna, Pęcławice, Piątek,
Piekary, Pokrzywnica, Rogaszyn, Sułkowice Pierwsze, Sułkowice Drugie, Śladków
Podleśny, Śladków Rozlazły, Sypin- Borowiec, Witów, Włostowice, Włostowice-Parcele,
Żabokrzeki.
Siedzibą Urzędu Gminy jest wieś Piątek, na terenie której znajduje się
geometryczny środek Polski. Korzenie miejscowości sięgają średniowiecza. Historyczna
nazwa Piątek wywodzi się od cotygodniowego targu, odbywającego się właśnie w piątek.
Gminę Piątek charakteryzuje wyjątkowa cecha, którą nie może pochwalić się żadna inna
polska gmina - jej położenie, dokładnie w środku Polski. W Piątku, stolicy gminy, znajduje się
Geometryczny Środek Polski, potwierdzony certyfikatem Instytutu Geodezji i Kartografii w
Warszawie. W dniu 8 sierpnia 1976 roku ustawiono na środku rynku w Piątku, w miejsce
dotychczasowego dużego głazu pamiątkowego, konstrukcję metaloplastyczną z napisem:
Piątek - geometryczny środek Polski. Zdjęcie pod unikatową metaloplastyką, to
obowiązkowy punkt turystów odwiedzających Piątek. Dowodem pobytu w Geometrycznym
Środku Polski jest specjalny certyfikat, którzy można otrzymać w Urzędzie Gminy lub podczas
imprez odbywających się na terenie Piątku.
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Centralne położenie gminy w kraju, istniejąca, stale modernizowana
infrastruktura drogowa (w Piątku krzyżują się drogi wojewódzkie: nr 702 Kutno – Łódź
i nr 703 Łęczyca – Łowicz, gminę pokrywa gęsta sieć dróg o nawierzchni asfaltowej,
a wschodnim krańcem gminy przebiega autostrada A1 i znajduje się tu węzeł drogowy
„Piątek”) oraz dogodne warunki ukształtowania terenu, w połączeniu z proinwestycyjną
polityką władz samorządowych stwarzają dogodne warunki dla rozwoju różnych form
przedsiębiorczości i inwestycji. Ostatnie lata to okres intensywnego rozwoju Gminy
Piątek. Zrealizowane i prowadzone, m.in. dzięki pozyskiwanym przez gminę środkom,
inwestycje oraz działania zwiększają jej atrakcyjność i potencjał, sprzyjają poprawie
warunków życia mieszkańców i odwiedzających gminę turystów.
Gmina Piątek to obszar, gdzie teraźniejszość i perspektywy rozwoju harmonizują
z bogatą i barwną historią. Gmina poszczycić może się cennymi zabytkami, pomnikami
i miejscami związanymi z największą bitwą Kampanii Wrześniowej 1939 roku - Bitwą nad
Bzurą. Na uwagę zasługuje również środowisko przyrodnicze gminy z zabytkowymi
parkami podworskimi oraz przepięknym obszarami chronionego krajobrazu. Północna
część gminy ze względu na cenne zbiorowiska roślinne oraz cechy geomorfologiczne
terenu znalazła się w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradoliny Warszawsko Berlińskiej”. Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradoliny Warszawsko -Berlińskiej” został
powołany Rozporządzeniem Nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r.
Obszar ten, o powierzchni 12 859 ha, uznany za korytarz ekologiczny o znaczeniu
krajowym, łączący ważne obszary węzłowe o znaczeniu międzynarodowym (wchodzi w
skład krajowego systemu obszarów chronionych - przestrzennego układu wzajemnie
uzupełniających się form ochrony przyrody), obejmuje głównie łąki typu łęgów
rozlewiskowych i właściwych. Do obszarów wchodzących w skład systemu NATURA
2000 zaliczymy:
·
·
·

Pradolinę Warszawsko-Berlińską
Pradolinę Bzury – Neru
Silne Błota
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FINANSE GMINY
Polityka finansowa gminy Piątek realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową
corocznie uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki
wydatkowania środków.
Wykonanie budżetu Gminy Piątek w 2018 roku przedstawia się następująco:
Plan dochodów : 23.654.863,07 zł wykonanie 23.384.424,07 zł - 98,86%,
W tym:
Dochody bieżące 23.487.534,07 zł wykonanie 23.195.145,24 zł - 98,76%
Dochody majątkowe 167.329,00 zł wykonanie 189.278,83 zł - 113,12%
Plan wydatków: 31.029.623,07 zł wykonanie 28.061.230,99 zł 90,43%,
W tym:
Wydatki bieżące 22.224.623,07 zł wykonanie 21.053.363,77zł 94,73%
Wydatki majątkowe 8.805.000,00 wykonanie 7.007.867,22 79,59%
Plan przychodów: 8.095.328,00 zł wykonanie 8.095.328,98 100,00%,
W tym:
Wolne środki z lat ubiegłych plan 95.328,00 zł wykonanie 95.328,98 zł 100,00%
Obligacje plan 8.000.000,00 zł, wykonanie 8.000.000,00 zł 100%
Plan rozchodów 720.568,00 wykonanie 720.568,00 100,00%
Nie wykonanie dochodów w 100% wynika z następujących faktów:
1) Zaległości powstałych we wpływach z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
transportowego, podatku od nieruchomości na kwotę 351 011,52 zł oraz opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 107 909,43 zł. Na zaległości
wystawiane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.
2) Zakończenie realizacji oraz rozliczenie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w roku 2018” nastąpiło w
miesiącu grudniu 2018 r. – dotacja na to zadanie zgodnie z umową z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie
47 220,00 zł wpłynęła w miesiącu styczniu 2019 r.
Nie wykonanie wydatków w 100% wynika z nierozpoczętych inwestycji, które Gmina
zamierzała zrealizować i na które zabezpieczone były środki w budżecie, a które zostaną
zrealizowane w następnych latach budżetowych.
Dochody budżetu:
Wysokość osiąganych dochodów budżetowych określa pozycję finansową gminy.
Najwyższy udział w dochodach budżetowych mają subwencje i dotacje, udziały
w podatku dochodowym oraz dochody własne.
Dochody własne - takie, na których pozyskanie samorządy mają wpływ, m.in.: podatki
lokalne, dochody z mienia) stanowiły 16% dochodów budżetowych ogółem.
Subwencje i dotacje, czyli środki z budżetu państwa, przyniosły budżetowi niemal 70%
dochodów, a 13% stanowiły wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych.
Dochody majątkowe stanowią ok. 1% dochodów budżetowych.
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Wykres Nr 1: Struktura dochodów budżetowych:

Udziały dochodów z poszczególnych źródeł w budżecie Gminy

dochody własne 16%
subwencje i dotacje 70 %
udziały w podatku dochodowym 13%
dochody majątkowe 1%

Wydatki budżetu:
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
Wydatki dzielą się na bieżące - zapewniające funkcjonowanie organów samorządowych
i majątkowe (inwestycje, zakupy inwestycyjne itp.)
Poziom i struktura wydatków budżetowych są wyrazem polityki samorządu w zakresie
realizacji celów społecznych i gospodarczych. Służą realizacji zadań określonych
w strategii rozwoju gminy. Procedura wydatkowa gminy polega na właściwym
rozdysponowaniu środków publicznych na realizację działań służących zaspokojeniu
bieżących i przyszłych potrzeb społecznych.
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Wykres Nr 2: Struktura wydatków ogółem.

Udział wydatków majątkowych i bieżących w wydatkach ogółem

wydatki bieżące 75%
Wydatki majątkowe 25%

Najwięcej środków bieżących w budżecie gminy wydaje się na zadania oświatowowychowawcze, oraz zadania z zakresu Pomocy Społecznej i realizację zadania „Rodzina
500+”. Kolejne pozycje kosztowe budżetu gminy tworzą: koszty administracji publicznej,
gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
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Wykres Nr 3. Struktura wydatków bieżących

Udział poszczególnych wydatków w wydatkach bieżących

Oświata i wychowanie 35%

Pomoc społeczna i Rodzina 35%

Administracja publiczna 15%

Gospodarka komunalna i Ochrona
Środowiska 7%

Pozostałe wydatki w zakresie:: Rolnictwo i
łowiectwo, Drogi publiczne, Straże pożarne,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Kultura fizyczna i sport,Gospodarka
Mieszkaniowa, Rolnictwo i Łowiectwo 8%

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły: 3.802,96 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.563,54 zł.
Środki zewnętrzne
W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
1) na zadanie pn. „Nakładki na drogi asfaltowe + projekty w miejscowościach
Orenice, Jasionna, Mysłówka, Czerników, Żabokrzeki, Janowice, Goślub, Broników”
– na remont drogi w miejscowości Żabokrzeki wydatkowano środki w wysokości
332.600,03 zł, w tym wkład własny: 310.650,03 zł oraz środki z budżetu
Województwa Łódzkiego : 21.950,00 zł.
2) na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Piątek w roku 2018” wydatkowano kwotę 53.041,76 zł, w tym
wkład własny w wysokości 5.304,76 zł oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 47.737,00 zł.
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3) za projekt lokalny pn. Dla zdrowia i integracji – siłownia plenerowa w Konarzewie
wykonanie wydatków stanowiło kwotę 7.630,00 zł, w tym środki własne
w wysokości 2.630,07 oraz środki zewnętrzne od Samorządu Województwa
Łódzkiego w wysokości 4.999,93 zł.
4) projekt pn. Aktywni dla zdrowia – wykonano wydatki w kwocie 7.550,00 zł, w tym
ze środków własnych 2.550,00 zł oraz ze środków zewnętrznych od Samorządu
Województwa - 5.000,00 zł.
5) środki w wysokości 7.500,00 zł przeznaczono na realizację projektu lokalnego pn.
„Sto lat Niepodległej w Środku Polski”, w tym środki własne w wysokości 2500,19
zł oraz 4.999,81 zł – środki zewnętrzne Gmina otrzymała od Samorządu
Województwa.
Emisja obligacji
W dniu 09 maja 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w sprawie obligacji. Zostały
złożone 4 oferty :
Nr oferty

Oferenci

IRR

Suma kosztów

1

Bank Pekao S.A.

1,077%

754 224,67 zł

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

1,434%

999 999,52 zł

3

Bank PKO BP S.A.

1,001%

697 956,51 zł

4

Dom Maklerski Banku BPS

0,874%

610 767,74 zł

Ofertą najkorzystniejszą okazała się oferta nr 4 złożona przez Dom Maklerski Banku
BPS S.A.
Zgodnie z § 2 uchwały nr XXXVI/186/17 Rady Gminu Piątek z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, środki uzyskane
z emisji obligacji zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 720 568,00 zł oraz na pokrycie deficytu.
W dniu 14 czerwca 2018 roku została podpisana umowa w sprawie
przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji pomiędzy Gminą Piątek
reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Lisieckiego a Domem Maklerskim Banku BPS
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. Emitowanych było 8.000,00 sztuk obligacji
o łącznej wartości nominalnej 8.000 000,00 zł. Wartość nominalna jednej akcji wyniosła
1.000,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane w następujących seriach:
1) seria A 18 o wartości 200.000 zł,
2) seria B 18 o wartości 200.000 zł,
3) seria C 18 o wartości 325.000 zł,
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4) seria D18 o wartości 325.000 zł,
5) seria E18 o wartości 325.000 zł,
6) seria F 18 o wartości 325.000 zł,
7) seria G18 o wartości 350.000 zł,
8) seria H18 o wartości 350.000 zł,
9) seria I 18 o wartości 350.000 zł,
10) seria J 18 o wartości 350.000 zł,
11) seria K18 o wartości 350.000 zł,
12) seria L 18 o wartości 350.000 zł,
13) seria M 18 o wartości 350.000 zł,
14) seria N 18 o wartości 350.000 zł,
15) seria O 18 o wartości 350.000 zł,
16) seria P 18 o wartości 350.000 zł,
17) seria Q 18 o wartości 350.000 zł,
18) seria R 18 o wartości 350.000 zł,
19) seria S 18 o wartości 350.000 zł,
20) seria T 18 o wartości 350.000 zł,
21) seria U 18 o wartości 350.000 zł,
22) seria V 18 o wartości 350.000 zł,
23) seria W18 o wartości 350.000 zł,
24) seria X 18 o wartości 350.000 zł.

Dzięki pozyskanym obligacjom zostały ukończone następujące zadania inwestycyjne:
1) zakup pojazdu pożarniczego IVECO EUROCARGO 100E18 TIPER- wartość zadania
w 2018 roku wyniosła 90 000,00 zł,
2) wykup działek pod urządzenia elektryczne GPZ - wartość zadania w 2018 wyniosła
199.791,30 zł,
3) zakup samochodu transportowego dla Urzędu Gminy Piątek – wartość zadania
w 2018 roku wyniosła 138.221,50 zł,
4) budowa wodociągu w miejscowości Piekary, Orenice, Konarzew, Pokrzywnica –
w 2018 wydatkowano kwotę 998.000,00 zł, całkowity koszt zadania to kwota
1.038.124,70 zł,
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5) nakładki na drogi asfaltowe plus projekty w miejscowościach Orenice, Jasionna,
Mysłówka, Czerników, Żabokrzeki, Janowice, Goślub, Broników- w 2018 roku
wydatkowano kwotę 2.383.594,85 zł,
6) utwardzenie dróg gruntowych w miejscowościach Mysłówka, Śladków Podleśny,
Witów, Balków- wartość zadania w 2018 roku wyniosła 501.750,00 zł,
7) naprawa budynków komunalnych – wartość zadania w 2018 roku wyniosła
307.023,71 zł,
8) wykup działek pod urządzenia wodnokanalizacyjne i gazowe- wartość zadania
w 2018 roku wyniosła 121.738,44 zł.

Obligacje zostaną wykupione w latach 2021-2032 według wartości nominalnej.
Zadłużenie Gminy
Zadłużenie Gminy na koniec roku 2018 wyniosło 9.037.014,00 zł, co stanowi 38,65%
wykonanych w 2018 roku dochodów ogółem.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.

Działka
numer

Powierzchnia
/m2 /

Wartość
/zł/

Opis

Budynki, budowle,
naniesienia

1.

347/2

1 000

1 500

Remiza OSP Konarzew

2.

761

720

1 080

UG Piątek

KW 30472
Brak budynku
ul. Rynek- 742.909;

3.
4.

822
176/5

2070
2 400

8 280
11238,7

Stara Gmina
Remiza Piekary

5.

159

6 100

9 150

Po SKR Pokrzywnica

6.

701

400

8 000

Zakład szewski

7.

251/3

432

7 741,30

Remiza OSP Orenice

8.

525

1200

1800

Remiza OSP Balków

Razem I

14 322

ul. Łowicka-111.625
budynek
KW30442
budynek
KW29931
budynek
KW30447
budynek
KW54648/0
Rep.A nr 6176/2007 z dnia
09.11.2007 r.
Rep. A nr 544/2015 z dnia
28.01.2015r.
Budynek: 198 200

48 790
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9.
10.
11.

19.

66/1;66/3
184/1, 184/2
150/1, 160/2;
147/2
181/1; 149/1;
149/3; 300/1;
300/3
226/1; 226/3;
19/4; 264/1;
18/1;
60/5
128/1; 128/3;
89/1; 121/1;
121/3; 125/2;
88/2; 6/4;6/6,
6/8 6/3
95/5; 95/3;
149/1; 149/3
166/6;
166/8133/1;18
6/3,
317/9;
317/10
72

20.

280, 199, 244

26 200

262 000

Drogi Orenice

21.

34, 58

6 400

64 000

Droga Rogaszyn

22.

19, 226

9 900

99 000

Drogi Janków-Jankówek

23.

266, 368, 195,
365, 158, 135/1,
157

50 300

503 000

Droga Łęka

24.

55

10 700

107 000

Droga Śladków Podleśny

25.

101/1

477

477

26.

16

3000

30 000

Poszerzenie działki
drogowej Gabryelczyk
Jasionna
Droga Górki Pęcławskie

27.

159, 20, 246, 53,
55, 57, 94
76, 173, 175

32 100

321 000

Droga Janków-Jankówek

7 100

71 000

Droga Rogaszyn

20 278

202 780

Droga Orenice

GN-IV.7532.117.2015.AW
GN-IV.7532.108.2015.AGP

33 400

334 000

Droga Pęcławice

GN-IV.7532.192.2015.AW

4 900
42 000

49 000
420 000

Droga Śladków Podleśny
Drogi Balków

GN-IV.7532.433.2016.AGP
GN-IV.7533.425.2016.BW

40 400

404 000

Drogi Goślub

GN-IV.7533.535.2016.EK

34.
35.

24, 272, 305,
306, 307, 308/3,
308/4, 309, 310
7, 84, 86, 90, 91,
250
94/2, 110
352, 380, 447,
527, 646/10,
650
72, 277, 308,
309, 311/2
22, 186
136, 154

22 500
7 900

225 000
79 000

Droga Janowice
Drogi Śladków Podleśny

36.
37.

146, 154
160/1, 160/3

20 300
1 191

203 000
11 910

Drogi Sułkowice Drugie
Droga Janków-Jankówek

GN-IV.7533.723.2016.EW
GN-IV.7533.44.2016.MKR,
LD1Y/00060746/2
GN-IV.7533.129.2016.AMs
GN-IV.7533.981.2015.AMs

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

4 657
3 253
5 461

133 200
1 600
62 000

Drogi –Leżajna
Drogi-Bielice
Drogi- Sułkowice Drugie

KW 38930
KW 38931
KW 38932

7 548

11 900

Drogi – Witów

LD1Y/00038933/7

20 399

32 125

Drogi – Orenice

LD1Y/00038934/4

15286
24 932

83 980
141 541

Drogi – Rogaszyn
Drogi – Pęcławice

LD1Y/00038938/8
LD1Y/00038935/1

7 239

3 835

Drogi – Janków-Jankówek

LD1Y/00060429/1

2 076

19 436

Drogi – Górki Pęcławskie

LD1Y/00038938/2

1 500

15 000

Drogi -Goślub

Nabyta grudzień 2005r.

1 650

5 000

Droga-Włostowice

Rep A nr 5507/2011 z dn.
28.09.2011r.
LD1Y/00038934/4 GNIV.7533.611.2015.JBM
GN-IV.7533.432.2015.EK
LD1Y/00060686/3 GNIV.7533.527.2015.MKR
Ld1Y/00038937/5 GNIV.7533.528.2015.JS
KW LD1Y/00006076/15 GNIV.7533.802.2015.MKR
LD1Y/00060745/5 GNIV.7533.1145.2015.EW
LD1Y/00060746/2 GNIV.7533.687.2015.MKR
LD1Y/00060285/2
Nabyta w 2015r.
LD1Y/00038938/2 GNIV.7532.114.2015.AGP
LD1Y/00038937/5 GNIV.7532.109.2015.AGP
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38.

75, 254

17 800

178 000

39.

18 400

184 000

40.
41.
42.
43.
44.

167, 170, 172,
173, 177
83/1
116/2
135/1, 135/2
31, 47, 95
110, 311/1, 321

6 871
6 866
4 829
16 500
37 500

68 710
68 660
48 290
165 000
375 000

45.

35

6 266

62 660

46.

173/2, 174/2

1 105

47.

42,43/2, 133,
154/2, 171, 206,
283/1, 334, 376,
387, 411, 520,
537, 613,640,
650, 671, 677,
681, 682, 684,
691
98/4

48.

Droga Sułkowice
Pierwsze
Drogi Bielice

GN-IV.7533.1146.2015.EW

25 415

Droga Pęcławice
Droga Górki Pęcławskie
Droga Śladków Rozlazły
Droga Górki Pęcławskie
Droga Goślub (przejęta
od powiatu)
Droga Piekary (przejęta
od powiatu)
Droga Łęka (obok GPZ)

GN-IV.7533.1118.2015.MKR
GN-IV.7533.979.2015.JBM
GN-IV.7533.1005.2015.JS
GN-IV.7533.519.2015.MKR
GN-IV.7533.201.2011.MKW
LD1Y/00030522/7
GN-IV.7533.201.2011.MKW
LD1Y/00030476/9
Akt. Rep.A 1348/2018 z
29.03.2018r. 1355/2018 z
29.03.2018r.

107 937

1 079 370

Drogi Konarzew

GN-IV.7532.286.2017.DD
LD1Y/00062674/6

237

18 500

Droga Łęka (pod
powiększenie działki
sąsiedniej 172)

Rep. A. 16367/2018 z dnia
14.09.2018r.

657 358

6 169 389,00
LD1Y/00030444/6
Obręb Piątek
LD1Y/00029670/2
Obręb Pokrzywnica
LD1Y/00015564/2
Obręb Piątek
LD1Y/00021222/8
Obręb Boguszyce
Ld1Y/00030441/5
Obręb Piekary
KW
29693

Razem
II
49.

501

1 200

3 000

Po Blichowskim

50.

202

4 200

1 900

Pokrzywnica sołtys

51.

586/4

950

1 425

52.

1 200

1 800

53.

343/1
343/2
92/5

Piątek
zamiana z Zapisek
Boguszyce

100

150

Kapliczka-agronomówka

54.

37

2 600

3 900

Witów

55.

125/9

600

900

UG Piątek

56.

158

1 700

2 550

57.

362

3 600

5 400

58.

865

3 690

1 000

UG Piątek – hydrofornia
Pokrzywnica
Konarzew gr. Przezn. Pod
inwestycje
Użyt. Bartosik

59.

5 180

12 950

Pomnik poległych przy
Malinie

60.

880
(dawniej857a/2
)
876

500

1 250

61.

69

280

500

62.

314/1
314/2

2 800

4 200

Droga i chodnik na
Konarskiego
Klin na
Konarskiego/Stodolniana
Boisko szk.podst. Goślub

76/2
157/1

10800
5 200

16 200
57 574,72

63.

GN-IV.7533.11.2016.JR

Rola – przy szkole
UG Piątek –hydrofornia
Pokrzywnica

LD1Y/00027606/6
Obręb Pokrzywnica
LD1Y/00030475/2
Obręb Pokrzywnica
LD1Y/00029928/3
Obręb Konarzew
LD1Y/00029967/8
Obręb Piątek
LD1Y/00030460/4
LD1Y/00030478/3
LD1Y/00030445/3

LD1Y/00030522/7
Zakup 01.06.2007 od Kacela
Jarosław na podst. Rep A nr
2515/2007 01.06.2007r.
LD1Y/00054087/9

- 14 -

64.
65.

21, 22
89

7 500
3500

75 000
35 000

66.

347/1

12 800

128 000

5 192

121 738,44

67.
Razem
III
68.
69.
Razem
IV
70.
Razem
V
71.
Razem
VI
72.

175/2, 175/3

73 592

Łysa Góra
Działka staw Śladków
Podleśny
Plac Konarzew
sołtysówka
Działka Łęka (pod
budowę infrastruktury
gazowej)

GN-IV.7532.409.2016.AGP
GN-IV.7532.433.2016.AGP

Gimnazjum298.751;podstawowa3.936.744
1 784 207,00
KW37597

474 438,16

848

9 130

49 277

Szk. Podst. Piątek
Kw 34.257

165

5 900

28 850

Szk. Podst. Czerników

15 030
853/4
856a(obecnie
879)

35 250
35 250
20 860
20 860

GN.-7532.286.2017.DD
LD1Y/00062674/6
Rep. 2824/2018 z
28.06.2018r.

78 127,00
35 250
35 250
1234189

Stadion

LD1Y/00029932/4

Park Piątek

LD1Y/00029932/4

Grunty w Łęce –
Białkowska. Dom mieszk.
Z gruntami w Łęce- obok
Garusa
Bud. Mieszk. Balków

KW30125

1 234 189

92(obecnie
92/1)

4 800

3 500

646/7
706
707/1(obecnie
707/4, 707/5)
797/1
349/3

11 245

16 867

420
1 900

630
2 850

8 900

13 350

2 546
480
9 300

3 819
1 200
23 250

3 200

56 800

Szkoła w Goślubiu

KW30522

81.

135/2
(obecnie 135/7)
176/13
723
580(obecnie
580/5)
581/3
582
583
585/3
587/5
76/1/teczka
poz. 32/
884,885

ZGK-lokatorzy
Konarzew dz.
zabudowana
Po szk. Podst. W G.
Pęcławskich
Dz. zabud. Piekary
Po bibliotece
Hydrofornia

290

30 000

LD1Y/00023413/8

82.
83.

291
234/3

2600
4726

5 000
12 000

Piątek, Łęczycka 13 po
Kołowacik Hanna
Łęka drogomistrzówka
Łęka była weterynaria

50 407

169 266

853/7

22 690

34 035

304/2

3 020

59 500

73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.

Razem
VII
84.

Razem
VIII
85.

368/5
368/7

25 710

93 535

3 470

1 735

Zakład Gosp. Komunlanej
Oczyszczalnia ścieków
Goślub oczyszczalnia
ścieków
Imhoff. Działka chodnik
do osiedla

LD1Y/00030684/0

KW11332
KW 32393
KW37550/1
KW30476
KW11741
KW29694

LD1Y/00010297/4
Rep. A nr 5355/2017 z dn.
24.10.2017r.
Budynek 200 000,KW34570
Rep. A nr 1602/2018 z 5
kwietnia 2018r.
KW30340
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Razem
IX
86.
Razem
X
87.

3 470
874

3 470

1 735
1735

Gm. Os. Zdrowia

KW16554
194678, 60
KW30477

3 470

1735

875

2 950

30 000

873
(obecnie 873/2,
873/3, 873/4,
873/5, 873/6,
873/7, 873/8)
870
(obecnie 870/1,
870/3, 870/4)
521/2 (obecnie
521/3, 521/4,
521/5)

9 080

84 337

Działka przy spółdzielni
Romański
Sp-nia ,,Centrum”

5 190

56 452

Sp-nia ,,Centrum”

KW54095/8
KW30293/4
KW26602/1
KW54095/8
KW54094/1
KW26602/1

4 450

46 300

Sp-nia ,,Robotnik”

KW31108/6
KW30320/1

2 400

13 600

Witczak,Kmieciak,Fidos,
Błaszczyk

obręb Piekary

24 070

230 689

166 (teczka poz.
57)
90/1

14 500

21 750

Gawryszczak J.P.

KW33054/6

1 000

4 200

KW30471

1 200

2 200

95.
96.

90/2
91/1
685
172

1 750
1 800

7 875
2 700

97.

347/3

1 000

1 500

Sklep Witów Krystyna
Makowska
Kotus Wojciech rola
Witów
,,Afra” obręb Piątek
Zlewnia mleka Janków;
Osp Janków
Zlewnia mleka Konarzew
Zając Czesław i Halina
Łódź

21 250

40 225

944 789

8 577 368,16

88.

89.

522/2
(obecnie 522/3,
522/4, 522/5)

KW36901
KW53572/9
KW54093/4
KW30293/2
KW54095/8
KW26602/1

523/2
90.
91.
Razem
XI
92.
93.
94.

Razem
XII
Razem :
I, II, III,
IV, V, VI,
VII, VIII,
IX, X, XI,
XII

872
(obecnie 872/3,
872/4, 872/6)
170/1

KW30493
Akt Not. 4430/2007
KW29929/0
KW30473

Razem budynki:
7 713 121,60
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SPRAWY OBYWATELSKIE
Mieszkańcy gminy
W roku 2018 liczba mieszkańców gminy Piątek w porównaniu do roku 2017 zmniejszyła
się o 62 osoby i na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiła 6015 osób, w tym 3058 kobiet i
2957 mężczyzn. Wymeldowywanie się osób z pobytu stałego z terenu gminy związane
było z podjęciem pracy w innych dużych miejscowościach.
W roku 2018 sporządzono 89 osób aktów zgonu ( w tym 51 kobiet i 38 mężczyzn)
W 2018r. na terenie gminy zameldowanych zostało 391 osób (pobyt stały, pobyt
czasowy).
Wydano 5 decyzji administracyjnych w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego.

Urząd Stanu Cywilnego
W 2018 r. w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 77 aktów stanu cywilnego
(w tym 59 aktów zgonu, 18 - aktów małżeństw – (14 wyznaniowych, 4 cywilne).
W miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego nie sporządzono aktów urodzeń. W innych
Urzędach Stanu Cywilnego po za terenem gminy sporządzono 49 szt. aktów urodzeń
(w tym 38 dziewczynek i 11 chłopców), które zostały zameldowane na terenie gminy.
Wydano 418 szt. odpisów aktów stanu cywilnego.
Zmigrowano z ksiąg papierowych do Bazy Usług Stanu Cywilnego 613 szt. aktów stanu
cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Przyjęto przed kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego 3 protokoły uznania ojcostwa dziecka poczętego, lecz nieurodzonego.
Dowody osobiste
W 2018 r. w gminie wydano 534 dowody osobiste.
Unieważniono 66 dowodów osobistych ze względu na kradzież lub zagubienie.
Przeciętny czas oczekiwania na dowód osobisty wynosił 20 dni.

Zdrowie
Na terenie gminy nie funkcjonują podmioty lecznicze zarządzane przez gminę.
Z uwagi na brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy w 2018 r. nie
realizowano żadnych programów zdrowotnych.
W gminie Piątek w 2018r. funkcjonowały następujące Zakłady Opieki Zdrowotnej:
- NZOZ ALAMED – w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zapewniono świadczenia
dla 14.173,00 osób
- 17 -

- ZAKŁAD LECZNICZY SANITAS - w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zapewniono
świadczenia dla 14.081,00 osób. W ZAKŁADZIE LECZNICZYM SANITAS wykonano 1794
badań diagnostycznych.
- PRZEDSIĘBIORSTWO Podmiotu leczniczego „KORDMED” Łęka 15 – w ramach
podstawowej opieki w 2018 r. wykonano zabiegi na łączną ilość punktów 96 499,0000.
Inne zakłady opieki zdrowotnej:
- PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY „A-DENT” ANNA GARUS-NIEWIADOMSKA
– w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zapewniono świadczenia
- JT ŁASZKIEWICZ STOMATOLOGIA – ORTODONCJA S.C. JOANNA ŁASZKIEWICZ – w
ramach podstawowej opieki zdrowotnej zapewniono świadczenia
W 2018r.funkcjonowały 3 apteki:
- Apteka Milenium ul. Stodolniana 6
- Apteka Milenium ul. Rynek 17
- Apteka Szlachetna ul. Rynek 5A

W 2018 r. na terenie gminy Piątek stacjonowała Karetka Pogotowia FALCK – w ramach
podstawowej opieki udzielono pomocy – brak danych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W 2018 roku funkcjonowało w gminie 12 organizacji pozarządowych, w tym:
1 fundacja – „Fundacja Zielony Piątek”,
10 stowarzyszeń – „Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic”, „Stowarzyszenie Kobiet
w Konarzewie”, „Ochotnicza Straż Pożarna w Balkowie”,” Stowarzyszenie Razem dla
Balkowa”, „Stowarzyszenie Janowice-Goślub”, „Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku”,
„Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach Goślubiu”, „Ochotnicza Straż Pożarna
w Orenicach”, „Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie”, „Stowarzyszenie Kobiet
Geometrycznego Środka Polski”
1 klub sportowy – Ludowy Klub Sportowy „ Malina - Piątek”,
0 kół gospodyń wiejskich.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji
pozarządowych, powierzono wykonanie następujących zadań publicznych:
Rodzaj zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na trenie Gminy Piątek”
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Wpłynęła 1 oferta – Ludowego Klubu Sportowego „Malina - Piątek”,
40.000,00zł. – zadanie zostało wykonane

na kwotę

W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:
- zadanie w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
2 organizacje – „Ochotnicza Straż pożarna w Jankowie”, wsparto kwotą 2.000,00zł.,
„ Stowarzyszenie Kobiet Geometrycznego Środka Polski”, wsparto kwotą 2.000,00zł.
- zadanie w dziedzinie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
2 organizacje – „ Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach - Goślubiu” wsparto kwotą,
2.000,00zł. „ Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie”, wsparto kwotą 2.000,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
W gminie rozpoczęto i zakończono w 2018 r. inwestycje drogowe dotyczące:
1) dostawy kruszywa łamanego z gruzu betonowego łącznie z utwardzeniem
gminnych dróg gruntowych – koszt 461 250,00 zł
2) remontu odcinka drogi gminnej nr 104216E relacji Sułkowice Drugie– Łęka –
Orenice – granicy Gm. Bielawy (Łazin) na odcinku 1 150,00 mb. w m. Orenice do
granicy gm. Bielawy (Łazin) polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej. –
koszt 286 887,84 zł
3) remontu odcinka drogi gminnej nr 104224 E relacji Czerników – Mysłówka –
Śladków Rozlazły – granicy gm. Zgierz (Śladków Górny) na odcinku 2 820,00 mb
w m. Czerników, Mysłówka polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej –koszt
827 495,57 zł
4) remontu odcinka drogi gminnej nr 104202E relacji Goślub (leśniczówka) Janowice - Łubnica - Górki Łubnickie na odcinku 2520,00 mb w m. Janowice,
Goślub polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej – koszt 679 621,38 zł
5) remontu dróg gminnych nr 104223E relacji od drogi powiatowej nr 2514E
Żabokrzeki w kierunku Stefanowa Łubnickiego oraz Nr 104085E relacji (Bryski)
na łącznym odcinku 1580,00 mb w m. Żabokrzeki polegający na wykonaniu
nakładki bitumicznej – koszt 351 876,59 zł
6) remontu odcinka drogi gminnej nr 104 233E relacji Broników – Bielice –
Sułkowice II na odcinku 122,00 mb w m. Broników polegający na wykonaniu
nakładki bitumicznej” – koszt 37 696,57 zł
W ramach bieżącego utrzymania dróg uzupełniano ubytki w drogach bitumicznych oraz
drogach gminnych gruntowych.
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Łączne wydatki na utrzymanie dróg wraz z w/w remontami w 2018 r. wyniosły
3 520 080 zł. Środki zewnętrzne pozyskane na dofinansowanie z budżetu Województwa
Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych to kwota
29 500 zł. (dofinasowanie remont dróg gminnych nr 104223E relacji od drogi
powiatowej nr 2514E Żabokrzeki w kierunku Stefanowa Łubnickiego oraz Nr 104085E
relacji (Bryski) na łącznym odcinku 1580,00 mb w m. Żabokrzeki polegający na
wykonaniu nakładki bitumicznej).
Inne inwestycje gminne rozpoczęte w 2018:
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne na
nieruchomości położonej w miejscowości Czerników 11, gmina Piątek
Przedmiotem niniejszego
a w szczególności:

zamówienia

było

wykonanie

robót

budowlanych,

- rozbiórka starego budynku w części socjalno – technicznej
- wykonanie wykopów pod ławy i stopy fundamentowe,
- wykonanie ław i stóp fundamentowych
- wykonanie ścian fundamentowych,
- wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku,
- wykonanie podciągów i słupów żelbetowych,
- wykonanie stropu wraz z wieńcami,
- wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej,
- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej,
Koszt całkowity w/w zadania - 1 538 200,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 61 mieszkań będących w zarządzie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku. Łączna powierzchnia
wszystkich lokali to 2243 m2 . Wszystkie mieszkania są wyposażone w przyłącze
wodociągowe natomiast 43 lokale posiadają przyłącze kanalizacyjne. W 2018 roku Gmina
przejęła od Starostwa Powiatowego budynek mieszkalny w Piątku przy ul. Łowickiej 11,
w którym znajdują się min. 3 lokale mieszkalne.
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W poniższej tabeli został przedstawiony wykaz lokali mieszkalnych i
L.P.
użytkowych
Miejsce położenia Ilość Lokali Wyposażenie Stan
Pow. użytk.m2 Sposób
1

2

3
4

Nr. budynku
Piątek
ul. Pokrzywna 11

Piątek
ul. Kościelna 16

Piątek
ul. Belwederska 1

Piekary 25 B

10 1

woda + kanał

techniczny
dobry

51,79

2

woda + kanał

dobry

51,04

3

woda + kanał

dobry

51,25

4

woda + kanał

dobry

51,91

5

woda + kanał

dobry

34,34

10

woda + kanał

dobry

34,93

6

woda + kanał

dobry

22,28

7

woda + kanał

dobry

21,84

8

woda + kanał

dobry

25,48

9

woda + kanał

dobry

25,48

1

woda + kanał

dobry

30,30

1

woda + kanał

dostateczny

45,84

2

woda + kanał

dostateczny

28,06

1

woda + kanał

dostateczny

26,58

1

woda + kanał

dostateczny

29,40

2

woda + kanał

dostateczny

29,40

2

woda na
zewnątrz
budynku
woda
na
zewnątrz
budynku
woda na
zewnątrz
budynku

niedostateczny 54,50

bardzo zły

38.69

5

2

2

3

niedostateczny 42,10

Zagospodar.
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Urnowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony

5

Balków 91

1

91/3

6

Lęka 39/5

1

1

woda

bardzo zły

77,28

Umowa najmu czas
nieokreślony

7

Konarzew 24

2

1

woda

dostateczny

31,18

2

woda

dostateczny

13,76

1

woda

dobry

41,94

4

woda

dobry

52,74

5

woda

dobry

40.07

2

woda

dobry

49.23

3

woda

dobry

49.50

Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu c/as
nieokreślony

8

Goślub 17

5
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9

10

11

12

13

Piątek
ul. Pokrzywna 1

Piątek
ul Pokrzywna 13

Piątek
ul. Jana Pawła 6

7

6

6

9
Piątek
ul. Pokrzywna 15

5
Piątek
ul. Stodolniana 6
Lokale mieszkalne

Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu do
31.12. 2004 r.
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony

6

woda + kanał.

dostateczny

28,39

2

woda + kanał

dostateczny

25,82

1

woda + kanał

dostateczny

34,50

7

woda + kanał

dostateczny

26,55

9

woda + kanał

dostateczny

34,60

10

woda + kanał

dostateczny

13,00

8

woda + kanał

dostateczny

20,11

1

woda + kanał

dostateczny

21,34

2

woda + kanał

dostateczny

20,80

3

woda + kanał

dostateczny

24,24

4

woda + kanał

dostateczny

21,91

5

woda + kanał

dostateczny

22,84

6

woda + kanał

dostateczny

22,84

2

woda + kanał

dobry

24,00

3

woda + kanał

dobry

16,00

5

woda + kanał

dobry

19,59

6

woda + kanał

dobry

19,70

1

woda + kanał

dobry

16,00

woda + kanał

dobry

16,00

1

woda

niedostateczy

35,12

2

woda

niedostateczy

61,32

4

woda

niedostateczy

18,75

5

woda

niedostateczy

33,38

6

woda

niedostateczy

14,44

7

woda

niedostateczy

13.88

7A

woda

niedostateczy

23.25

8

woda

niedostateczy

43.50

9

woda

niedostateczy

40,43

2

Woda ciepła
zimna - kań. co.

bardzo dobry

84,00

Umowa najmu czas
nieokreślony

5

Woda ciepła
bardzo dobry
zimna - kań. co.

66,00

Umowa najmu czas
nieokreślony
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14

Piątek
ul. Stodolniana 6
lokale użytkowe

1

Woda ciepła
bardzo dobry
zimna - kań. co.

67,30

Umowa najmu czas
nieokreślony

4

Woda ciepła
bardzo dobry
zimna - kań. co.

44,00

Umowa najmu czas
nieokreślony

3

Woda ciepła
zimna - kań. co.

bardzo dobry

50,00

Umowa najmu czas
nieokreślony

Woda zimna kań. co.

bardzo dobry

189,90

Umowa najmu czas
nieokreślony

Woda zimna kań. co.

bardzo dobry

73.66

Woda zimna kań. co.

bardzo dobry

147,00 7,50

Umowa najmu czas
nieokreślony

Woda zimna kań. co.

bardzo dobry

50,00

Umowa najmu czas
nieokreślony

Woda zimna kań. co.

bardzo dobry

43,91

Lokal wolny

5

25,00

Umowa najmu czas
nieokreślony

15

Piątek,
ul. Łowicka18

1

1

Woda zimna kań

dobry

100,84

Umowa najmu czas
nieokreślony

16

Piątek,
ul. Łęczycka13

1

1

Woda zimna

dostateczny

20,00

Umowa najmu czas
nieokreślony

17

Piątek,
ul. Łęczycka 15
lok. użytkowy

1

1

Woda zimna –
kań

dostateczny

32,00

Umowa dzierżawy

W 2018 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły łącznie 23 000 zł z tytułu niewywiązywania się z umów najmu lokali
mieszkalnych. Wobec dłużników ZGKiM w Piątku prowadzi postępowania egzekucyjne.
W 2018 r. dokonano remontu budynków mieszkalnych, znajdujących się przy ulicach
Łowickiej 11, Jana Pawła II 6 w Piątku oraz w miejscowości Goślub 17 (po starej szkole
podstawowej):
Goślub 17 - remont dachu, remont klatki schodowej, adaptowanie sali lekcyjnej na
pomieszczenie mieszkalne. Ogólny koszt remontów - 101 000,00 zł
Piątek ul. Łowicka 11 –remont pomieszczeń 3 pomieszczeń mieszkalnych, wymieniana
instalacji c.o., wod- kan., elektrycznej oraz budowa ścianek działowych i wymiana
niektórych drzwi, udrożnienie wentylacji w budynku. Ogólny koszt 92 000,00 zł
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Piątek ul. Jana Pawła II 6 – wymiana stropu, wybudowanie ścianek działowych, wymiana
instalacji wodno–kanalizacyjnej i elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej. Ogólny koszt
32 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Realizując zadania ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki
mieszkaniowe dla 18 rodzin na kwotę 32 426,45 zł wraz z dodatkiem energetycznym.
Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku nie przekraczał 125% najniższej emerytury tj. 1 287,25
zł w gospodarstwie wieloosobowym i 175% w przypadku prowadzenia jednoosobowego
gospodarstwa domowego tj.1 802,00 zł.
W roku 2018 dodatek energetyczny otrzymały 3 rodziny w wysokości 326,67 zł.
Dodatek energetyczny otrzymują osoby i rodziny uprawnione do dodatku
mieszkaniowego oraz posiadające umowę z zakładem energetycznym. Wysokość dodatku
energetycznego wynosi 11,35 zł dla gospodarstwa 1-osobowego, 15,77 zł dla gospodarstw
domowych o liczbie od 2-4 osób, 18,92 zł dla gospodarstw powyżej 5 osób.
Na koniec 2018 roku zgodnie z prowadzonym Rejestrem osób oczekujących na lokale
mieszkalne z zasobów gminnych oczekiwało 63 rodziny.

KOMUNIKACJA
Z transportu zbiorowego zarządzanego przez gminę skorzystało 3698 mieszkańców
w głównej mierze są to uczniowie dojeżdżający do szkół. Łączny przebieg roczny na
siedmiu liniach komunikacyjnych wyniósł 138 821 km. Linie autobusowe obsługiwane
były przez 7 autobusów: dwa autobusy ( od 18 do 50 miejsc ), pięć autobusów (powyżej
50 miejsc ) – Na terenie Gminy Piątek zlokalizowanych było łącznie 51 przystanków
Roczny koszt funkcjonowania linii komunikacyjnych wyniósł 449 560,00 zł
Przez Gminę Piątek nie przebiegała linia kolejowa, najbliższe stacje kolejowe położone
są w miejscowościach: Ozorków, Łowicz, Zgierz, Łęczyca, Kutno. W Gminie Piątek
transport zbiorowy realizowany był przez PKS Łęczyca oraz przez prywatnych
przewoźników pomiędzy Łęczycą, Kutnem, Łodzią. Głównymi generatorami ruchu na
terenie Gminy Piątek były zakłady pracy i szkoły.
Z terenu gminy Piątek dowożeni są uczniowie do 4 placówek oświatowych na terenie
gminy:
- Gminne przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
- Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku
- Szkoła podstawowa w Czernikowie
- 24 -

Transport drogowy
Gmina Piątek położona jest w Niecce Łęczyckiej w województwie Łódzkim, powiecie
Łęczyckim. Sieć drogową Gminy Piątek wytyczają następujące szlaki drogowe:
Autostrada A1 – (Gdańsk – Gorzyczki) z węzłem „Piątek”, który poprzez drogę
wojewódzką nr 703, zapewnia powiązanie z wewnętrznym układem gminy.
Droga wojewódzka nr 702 – przebiegająca w całości na terenie województwa
łódzkiego, przez powiaty: kutnowski, łęczycki i zgierski. Droga ta liczy ok. 44 km. Trasa
ta jest głównym połączeniem drogowym między Kutnem a Łodzią.
Droga wojewódzka nr 703 – przebiegająca w całości na terenie województwa
łódzkiego, przez powiaty: poddębicki, łęczycki i łowicki. Droga ta liczy ok. 84 km. Na
odcinku ok. 2 km (Poddębice) pokrywa się z DK72. Droga połączona jest z autostradą A2
węzłem Wartkowice, oraz z autostradą A1 węzłem Piątek.
W sąsiedztwie Gminy Piątek przebiegają drogi krajowe pełniące funkcje ważnych
korytarzy transportowych o znaczeniu państwowym.
- Droga krajowa nr 60 – Ostrów Mazowiecka – Łęczyca;
- Droga krajowa nr 91 – Gdańsk – Łódź i Głuchów – Częstochowa;
- Droga krajowa nr 92 – Rzepin – Poznań – Warszawa.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Na terenie Gminy Piątek działało 195 podmiotów zarejestrowanych w Centralnej
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym: 5 w sekcji A - rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; 16 w sekcji C -przetwórstwo przemysłowe; 1 w sekcji
E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją; 31 w sekcji F - budownictwo; 74 w sekcji G - handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; 19 w sekcji H - transport
i gospodarka magazynowa; 7 w sekcji I - działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi; 1 w sekcji J - informacja i komunikacja; 3 w sekcji
K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa; 1 w sekcji L - działalność związana
z obsługą rynku nieruchomości; 10 w sekcji M - działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna; 4 w sekcji N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca; 2 w sekcji P - edukacja; 10 w sekcji Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
1 w sekcji R - działalność związana z kulturą, rozrywka i rekreacja; 10 w sekcji S pozostała działalność usługowa.
W 2017 roku na terenie Gminy Piątek rozpoczęło działalność gospodarczą 30 nowych
podmiotów a 12 podmiotów złożyło wnioski o wykreślenie z ewidencji działalności
gospodarczej.
W 2018 roku na terenie Gminy Piątek rozpoczęło działalność gospodarczą 26 nowych
podmiotów a 28 podmiotów złożyło wnioski o wykreślenie z ewidencji działalności
gospodarczej.
W porównaniu z 2017 rokiem nastąpił spadek w stosunku do 2018 r o dwóch
przedsiębiorców.
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OŚWIETLENIE NA TERENIE GMINY
Na terenie Gminy Piątek założonych było 1565 szt. opraw oświetleniowych znajdujących
się przy drogach publicznych oraz parkingach. Gmina podpisała umowę o świadczenie
usługi oświetlenia z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. W 2018 r.
zostały rozpoczęte prace związane z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości
Piekary w ilości 29 szt. opraw oświetleniowych. Będzie to odrębna linia oświetleniowa,
która pozostanie na majątku Gminy Piątek. Koszt całości zadania wynosi 151 656,14 zł.
Zakończenie prac nastąpi w 2019 roku. Koszt całorocznej eksploatacji oświetlenia
w 2018 roku wyniósł 630 506,98 zł.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Miejscowość
Mchowice
Mchowice
Broników
Leżajna
Piaski/Leżajna
S3-1192 Rogaszyn Janków
Piątek/Rynek
Piątek/Kutnowska
Piątek Łowicka
Piątek
S3-1309 Górki Łubnickie
Balków
Witów/Marysin
Śladków Rozlazły
Pokrzywnica
Śladków Podleśny
Łętków [Balków]
Balków
Balków
Balków
Janówek [Pomiar po stronie
gminy Góra Św. Małgorzaty]
Łubnica / Janowice
Goślub - Janowice
Goślub Osiedle
Włostowice
Pęcławice
Górki Pęcławskie
Górki Pęcławskie
S3-725 Janków
Janków / Orądki
S3-726 Janków-Orądki

Punkt

Nr stacji
zasilającej
Zasilania

Razem opraw
Oprawy Oprawy
Razem
sodowe rtęciowe
oprawy
6
0
6
8
0
8
21
0
21
21
0
21
8
0
8
8
0
8
29
0
29
17
0
17
50
0
50
12
0
12
14
0
14
17
0
17
15
0
15
10
0
10
22
0
22
11
0
11
13
0
13
29
0
29
8
0
8
27
0
27

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
TO
TO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

S3-1062
S3-1063
S3-1091
S3-1129
S3-1146
S3-1192
S3-1279
S3-1280
S3-1294
S3-1308
S3-1309
S3-1352
S3-1384
S3-1417
S3-1426
S3-1449
S3-708
S3-713
S3-714
S3-715

SO

S3-716

4

0

4

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

S3-717
S3-718
S3-719
S3-721
S3-722
S3-723
S3-724
S3-725
S3-726
S3-726

32
26
9
16
12
13
14
12
16
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32
26
9
16
12
13
14
12
16
2
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Rogaszyn
Rogaszyn
Orenice
Michałówka
S3-731 Piekary
S3-733 Łęka
S3-734 Broników/Łęka
Piątek/Łowicka
Bielice
Piątek/Kutnowska
GAJ "B" [Łubnica]
S3-744 Łubnica
Sułkowice
Sułkowice Drugie S3-746
S3-747 Sułkowice
Krzyszkowice
Leżajna
Piątek/Szkolna
Piątek/Pokrzywna
S3-753 Piątek Młyn
Piątek [ul. Konarskiego]
Piątek ul. Stodolniana
Śladów Rozlazły
Śladków Podleśny
Śladkówek
Mchowice
Czerników/ Mysłówka
Boguszyce
Mysłówka
Sypin
Borowiec
S3-801 Gieczno Błonie
Konarzew
S3-804 Sułkowice Witów
S3-806 Jesionna
Jasionna
Goślub
Śladków Rozlazły
S3-877 Żabokrzeki
Pokrzywnica
Pokrzywnica
Boguszyce/Pokrzywnica
Czerników Kolonia
Piątek/Konarskiego
Marysin
S3-917 Witów
Pokrzywnica
Boguszyce

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
TO
SO
SO
SO
SO
TO
TO
SO
TO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
TO
SO
TO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
TO
SO
SO
SO
SO
SO
TO
SO
SO
SO
SO

S3-727
S3-728
S3-729
S3-730
S3-731
S3-733
S3-734
S3-735
S3-736
S3-737
S3-743
S3-744
S3-745
S3-746
S3-747
S3-748
S3-749
S3-751
S3-752
S3-753
S3-755
S3-755
S3-789
S3-790
S3-791
S3-792
S3-796
S3-797
S3-798
S3-799
S3-800
S3-801
S3-802
S3-804
S3-806
S3-807
S3-852
S3-869
S3-877
S3-879
S3-879
S3-880
S3-884
S3-896
S3-916
S3-917
S3-927
S3-963

11
7
34
16
24
20
18
46
10
33
13
20
30
38
5
34
7
14
26
10
11
19
31
15
6
7
34
20
16
24
14
5
32
21
15
16
19
23
24
14
38
33
50
18
31
17
33
15

0
0
0
0
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S3-964 Pęcławice SKR
Łubnica [Pomiar po stronie gminy
Góra Św. Małgorzaty]
Goślub
Konarzew
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
Długość dróg w Gminie Piątek na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 116,617 km. Drogi
asfaltowe posiadały długość 72,090 km. Drogi gruntowe utwardzone posiadały długość
- 44,527 km.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie
dróg publicznych, był następujący:
- drogi bitumiczne – stan dobry,
- drogi gruntowe – stan dobry
Zgodnie z Uchwałą Nr 199/XXXV/02 Rady Gminy Piątek z dnia 21.03.2002 r. w sprawie
zaliczenia dróg na terenie Gminy Piątek do kategorii dróg gminnych Gmina Piątek posiada
następujące drogi:
Nr ewidencyjny
drogi

Sołectwo

G000001 (1004062)

Łubnica

G000002 (1004062)

Górki Łubnickie, Żabokrzeki

G000003 (1004062)

Goślub, Balków

G000004 (1004062)

Goślub, Janowice, Łubnica,
Górki Łubnickie

G000005 (1004062)

Nazwa drogi (ulicy)

Uwagi

(Nowy Gaj) - gr. gm. Góra św. Małgorzaty Łubnica

104060E

(Bryski) - gr. gm. Góra św. Małgorzaty Żabokrzeki - Górki Łubnickie

104085E

gr. gm. Góra św. Małgorzaty - Balków - Goślub

104201E

Goślub (leśniczówka) - Janowice - Łubnica - Górki
Łubnickie

104202E

Goślub

droga przez Goślub II w łąki

104203E

G000006 (1004062)

Balków

dr.pow.nr 2514E - przez Balków w łąki

104204E

G000007 (1004062)

Balków

od dr.gm.nr 104201E - przez Balków w łąki

104205E

G000008 (1004062)

Balków

Balków - gr. gm. Góra św. Małgorzaty - (Nowy Gaj) 104206E
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G000009 (1004062)

Janowice

dr.pow.nr 2514E - Janówek

104207E

G000010 (1004062)

Janowice

droga przez Janowice

104208E

G000011 (1004062)

Pęcławice, Włostowice, Górki
Pęcławskie

Pęcławice - Włostowice - Górki Pęcławskie

104209E

G000012 (1004062)

Włostowice

droga przez Włostowice Wieś

104210E

G000013 (1004062)

Pęcławice, Janków, Orądki

Pęcławice - Janków - Orądki

104211E

G000014 (1004062)

Pęcławice, Górki Pęcławskie,
Orądki, Rogaszyn

Pęcławice - Górki Pęcławskie - Orądki - Rogaszyn

104212E

G000015 (1004062)

Rogaszyn, Janków

Rogaszyn - Jankówek - Janków

104213E

G000016 (1004062)

Piekary

droga przez Piekary

104214E

G000017 (1004062)

Michałówka

droga przez Michałówkę

104215E

G000018 (1004062)

Orenice, Łęka, Sułkowice
Drugie

Sułkowice II - Łęka - Orenice - gr. gm. Bielawy (Łazin)

104216E

G000019 (1004062)

Łęka

droga przez Łękę

104217E

G000020 (1004062)

Orenice

Orenice - Oreniczki

104218E

G000021 (1004062)

Łęka

droga przez Łękę Małą

104219E

G000022 (1004062)

Łubnica, Pokrzywnica

Łubnica - Pokrzywnica

104220E

G000023 (1004062)

Łubnica

Łubnica od dr.gm.nr 104202E do dr.gm.nr
104220E

104221E

G000024 (1004062)

Łubnica, Górki Łubnickie

Łubnica od dr.gm.nr 104202E w kierunku Górek
Łubnickich

104222E

G000025 (1004062)

Żabokrzeki

od dr.pow.nr 2514E - Żabokrzeki w kier.
Stefanowa Łubnickiego

104223E

G000026 (1004062)

Czerników, Mysłówka,
Śladków Rozlazły

Czerników - Mysłówka - Śladków Rozlazły gr. gm. Zgierz - (Śladków Górny)

104224E

G000027 (1004062)

Czerników, Boguszyce

Czerników - Boguszyce

104225E

G000028 (1004062)

Mysłówka

Mysłówka - gr. gm. Zgierz - (Wypychów)

104226E

G000029 (1004062)

Śladków Rozlazły

droga przez Śladków Rozlazły

104227E

G000030 (1004062)

Śladków Podleśny

droga przez Śladków Podleśny

104228E
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droga przez Pokrzywnicę

104229E

Śladków Rozlazły

Śladków Rozlazły - gr. gm. Zgierz - (Śladków
Górny)

104230E

G000033 (1004062)

Boguszyce, Sypin

Sypin - Boguszyce

104231E

G000034 (1004062)

Krzyszkowice, Pokrzywnica

Krzyszkowice - Pokrzywnica - łąki

104232E

G000035 (1004062)

Bielice, Sułkowice Drugie

Broników - Bielice - Sułkowice II

104233E

G000036 (1004062)

Sułkowice Pierwsze,
Sułkowice Drugie

Sułkowice I - Niedziałki - Sułkowice II

104234E

G000037 (1004062)

Witów, Stare Piaski

Witów - Leżajna - gr. gm. Bielawy - (Piaski
Bankowe)

104235E

G000038 (1004062)

Witów, Jasionna

Witów - Jasionna

104236E

G000039 (1004062)

Witów

droga przez Witów

104237E

G000040 (1004062)

Witów

droga przez Witów do lasu

104238E

G000041 (1004062)

Konarzew, Witów

Konarzew - droga przez Witów w łąki

104239E

G000042 (1004062)

Konarzew

Konarzew - gr. gm. Zgierz - (Zdzisławów)

104240E

G000043 (1004062)

Konarzew

droga przez Błonie do lasu

104241E

G000044 (1004062)

Krzyszkowice

droga przez Krzyszkowice

104242E

G000045 (1004062)

Krzyszkowice, Konarzew

Krzyszkowice - Konarzew

104243E

G000046 (1004062)

Konarzew

od dr.pow.nr 2528E - do dr.gm.nr 104244E

104244E

G000047 (1004062)

Piątek

droga do oczyszczalni ścieków

104245E

G000048 (1004062)

Piątek

ul. Belwederska

104246E

G000049 (1004062)

Piątek

ul. Błonie

104247E

G000050 (1004062)

Piątek

ul. Konarskiego

104248E

G000051 (1004062)

Piątek

ul. Kościelna

104249E

G000052 (1004062)

Piątek

ul. Nadrzeczna

104250E

G000031 (1004062)

Pokrzywnica

G000032 (1004062)
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G000053 (1004062)

Piątek

ul. Stodolniana, ul. Polna, ul. Bitwy nad Bzurą

104251E

G000054 (1004062)

Piątek

ul. Jana Pawła II

104252E

G000055 (1004062)

Piątek

ul. Nowy Świat

104253E

G000056 (1004062)

Piątek

ul. Pokrzywna

104254E

G000057 (1004062)

Piątek

ul. Rynek

104255E

G000058 (1004062)

Piątek

ul. Strażacka

104256E

G000059 (1004062)

Piątek

ul. Szkolna

104257E

G000060 (1004062)

Piątek

ul. Szpitalna

104258E

G000061 (1004062)

Jasionna, Stare Piaski

(Stare Piaski) - gr. gm. Bielawy - Jasionna Jasionna Folwark

105022E

G000062 (1004062)

Śladków Podleśny

(Małachowice) - gr. gm. Ozorków - Śladków
Podleśny

120102E

G000063 (1004062)

Sypin, Borowiec

(Gieczno) - gr. gm. Zgierz - Borowiec - Sypin

120351E

G000064 (1004062)

Pokrzywnica

droga przez Pokrzywnicę II

b.n.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy,
w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego gminy jest Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek przyjęte
Uchwałą Nr XXVIII/151/2005 Rady Gminy Piątek z dnia 20 października 2005r.
W 2015r. uchwalono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Piątek na podstawie Uchwały Nr XI/53/15 Rady Gminy Piątek
z dnia 16 listopada 2015r.
W 2016r. uchwalono kolejną zmianę Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek na podstawie Uchwały Nr XVI/88/16
Rady Gminy Piątek z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
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zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Piątek.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania
przestrzennego w gminie. Gmina Piątek zajmuje ok. 133,18 tys. km 2. Teren gminy
podzielony jest na 33 sołectwa, w granicach których znajdują się 42 wsie.
W 2013r. Gmina Piątek opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Piątek dla części obrębu wiejskiego Łęka i Bielice przyjętego na podstawie
Uchwały Nr XXXIV/177/13 Rady Gminy Piątek z dnia 18 listopada 2013r.
W 2017r. Gmina Piątek opracowała nowy miejscowy plan na podstawie Uchwały Nr
XXIX/147/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łęka
i fragmentu obrębu Bielice.
Przeznaczenie terenów określonych w planie miejscowym - tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów.
Ponadto na terenie Gminy trwają prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod budowę obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów wzdłuż autostrady A-1.
W 2017r. została podjęta Uchwała Nr XXXVI/189/2017 Rady Gminy Piątek z dnia
28 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, JankówJankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice w celu wybudowania linii
elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV wraz z korytarzem technologicznym.
W roku 2018r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było
0,24% powierzchni gminy, z kolei 1,69 % powierzchni gminy na koniec roku zostało
wskazane w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
W 2018r. wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje
te dotyczyły: „Rozbudowy i przebudowy budynku szkolnego oraz budowie
bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w m. Czerników”, „Budowy stacji
bazowej telefonii cyfrowej
T-Mobile Polska S.A. SB26773 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w m. Sułkowice Pierwsze”, „Budowy linii elektroenergetycznej kablowej
15kV wraz z budową stacji transformatorowej oraz linii napowietrznej niskiego napięcia
w m. Balków”, „Budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy rowu dla odprowadzenia
wód opadowych i roztopowych z terenu Centrum Produkcyjno – Magazynowego
w m. Bielice i Łęka”, „Budowy linii kablowej nN-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym,
nowej linii kablowej SN-15kV, budowy stacji transformatorowej SN/nN oraz przebudowy
istniejącego słupa SN-15kV w m. Goślub-Osada”, „Budowy linii kablowej średniego
napięcia SN, stacji transformatorowej SN/nN oraz linii napowietrznej niskiego napięcia
nN w m. Łęka”, „Budowy telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami na
- 32 -

nieruchomościach położonych w m. Piekary, Rogaszyn, Orądki, Górki Pęcławskie,
Włostowice, Pęcławice, Janków-Jankówek, Sypin-Borowiec”.
W 2018 roku wydano 60 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 0 dotyczących zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, 10 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, 4 decyzje dotyczące zabudowy usługowej, 46 decyzji dotyczących
zabudowy zagrodowej.
Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 13 wypisów i wyrysów z obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 114 zaświadczeń
o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, które przez wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy,
w bankach, w biurach geodezyjnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA – WODA I ŚCIEKI
Zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków w gminie Piątek realizowane
jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku.
Woda
Na terenie gminy Piątek eksploatowane są dwa ujęcia wody, tj.:
- Stacja uzdatniania wody w Piątku, z której dostarczono gospodarstwom domowym
206.920 m3 wody,
- Stacja uzdatniania wody w Pokrzywnicy, z której dostarczono gospodarstwom
domowym 165.020 m3 wody.
Łącznie z obu ujęć mieszkańcom gminy Piątek dostarczono 371.940 m 3 wody.
Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej w gminie Piątek wynosi
217,800 km. Stan na dzień 01 stycznia 2018 roku długości eksploatowanej sieci
wodociągowej wynosił 213,839 km. W trakcie roku rozbudowano istniejącą sieć
wodociągową o miejscowości:
- Orenice 538 m,
- Pokrzywnica 445 m,
- Konarzew 2.978 m.
W związku z powyższym długość eksploatowanej sieci wodociągowej wyniosła
217,8km na koniec roku.
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Ścieki
Na terenie gminy Piątek eksploatowane są dwie oczyszczalnie ścieków na potrzeby
odbioru ścieków od mieszkańców gminy Piątek, tj.:
- oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna w Piątku, ilość ścieków
odebranych od mieszkańców gminy wyniosła 89.118 m 3
- oczyszczalnia ścieków biologiczna w miejscowości Goślub, ilość odebranych
ścieków wyniosła 5.312,94 m3.
Długość zbiorczej kanalizacji sanitarnej w całym okresie, którego raport dotyczy
wyniosła 17,1 km. W roku 2018 nie prowadzono inwestycji rozbudowy istniejącej sieci
kanalizacyjnej.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Prognoza oddziaływania na środowisko ,,Programu Ochrony Środowiska na lata 20182021 z perspektywą do 2024 roku dla Gminy Piątek” jest dokumentem analizującym
istniejący stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego Gminy Piątek
oraz przedstawiającym cele i zadania konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach
interwencji w celu zachowania dobrego stanu środowiska, a tam gdzie konieczna jest jego
poprawa przedstawione zostały działania naprawcze.
W ramach licznych działań z zakresu ochrony środowiska Gmina Piątek udziela
dofinansowania w zakresie:
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, regulamin dostępny pod linkiem:
http://bip.ugpiatek.pl/?app=uchwaly&nid=1704&y=2015
W 2018 roku dofinansowanie udzielono 5 osobom, na łączną kwotę 13 225,00zł,
- program usuwania i utylizacji azbestu, dostępny pod linkiem:
http://bip.ugpiatek.pl/?app=uchwaly&nid=2005&y=2016,
- regulamin dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Piątek, dostępny pod linkiem:
http://bip.ugpiatek.pl/?app=uchwaly&nid=2006&y=2016
W 2018 r. zutylizowano 110,518 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z 27
nieruchomości. Gmina Piątek jako beneficjent programu realizowanego przez WFOŚiGW
w Łodzi pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości 47.220,00zł, które zostały w
całości wykorzystane w formie dotacji dla posiadaczy odpadów.
Ponadto realizowane jest wiele zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony
klimatu, powietrza i wód, edukacji ekologicznej m.in. zasad prawidłowej segregacji
odpadów (w 2018 roku Gmina Piątek osiągnęła wszystkie poziomy recyklingu i odzysku
zebranych odpadów segregowanych).
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ROLNICTWO
Gmina Piątek jest typową gminą rolniczą. Całkowita powierzchnia użytków rolnych
wynosi 10.741 ha. Na terenie gminy znajduje się około 1600 gospodarstw rolnych,
a średnia ich powierzchnia to około 6,5 ha. W użytkowaniu dominują grunty orne
zajmujące 7.642 ha, łąki 2.295 ha oraz pastwiska 802 ha. Na terenie gminy dominują
grunty III i IV klasy bonitacyjnej, które zajmują 5.092 ha. Znaczną powierzchnię stanowią
grunty V i VI klasy – 2.618 ha.
Występują także grunty I i II klasy bonitacyjnej i stanowią łączną powierzchnię 445 ha.
W strukturze upraw najważniejszą rolę spełniają zboża zajmujące 61% użytków,
ziemniaki – 8,7% oraz warzywa – 19,8%. W gminie Piątek znacznie wzrosła uprawa roślin
przemysłowych, w szczególności kukurydzy. Struktura upraw świadczy o intensywnej
gospodarce polowej.
Na terenie gminy Piątek hoduje się blisko 4,4 tyś. sztuk bydła. Pogłowie trzody chlewnej
wynosi 5,4 tyś. sztuk. Ważną dziedziną produkcji rolniczej na terenie gminy jest również
hodowla drobiu. W 2018 r. odnotowano blisko 775 tyś. jego sztuk. Obsada zwierząt
gospodarskich w sztukach dużych na 100 ha użytków rolnych wynosi 46 sztuk.
Z uwagi na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano zwiększone
występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na
kondycję rolnictwa. W 2018 r. na terenie gminy Piątek wystąpiła susza powodująca
szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Gminna
komisja pracująca na terenie gminy Piątek po przeprowadzeniu oględzin w terenie
sporządziła protokoły szacujące zakres i wysokość szkód w 261 gospodarstwach rolnych.
Sporządzone protokoły z szacowania szkód w uprawach rolnych stanowiły podstawę do
ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc klęskową z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Gmina Piątek wspiera działania Gminnej Spółki Wodnej poprzez delegowanie osoby do
współpracy z GSW. W 2018 r. współpraca doprowadziła do odnowienia 7880 mb rowów
odwadniających za kwotę 48.462,00zł. Właściwe utrzymywanie urządzeń melioracyjnych
przynosi korzyści każdemu rolnikowi naszej Gminy.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie gminy Piątek działa 5 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:
·
·
·
·
·

OSP Piątek - włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego;
OSP Balków - poza KSRG;
OSP Janowice – Goślub - poza KSRG;
OSP Janków - poza KSRG;
OSP Orenice - poza KSRG.

Liczba członków OSP zwyczajnych 212, w tym mężczyzn 189, kobiet 23.
Liczba członków OSP honorowych 14, wspierających 9.
Liczba członków OSP razem 235, w tym mężczyzn 207, kobiet 28.
Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczogaśniczych 74, w tym mężczyzn 74, kobiet 0.
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Przy OSP Piątek działa – orkiestra strażacka, liczba muzyków 19.
Jednostki OSP z terenu Gminy dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczogaśniczych:
·

samochody pożarnicze - 7, w tym ciężkich - 2, średnich - 3, lekkich -2, specjalnych
i innych – 2;

·

sprzętu silnikowego w liczbie – 28, w tym motopompy – 11 szt., pilarki STIHL
9 szt., agregaty prądotwórcze – 4 szt., hydroagregaty – 2 szt., wentylatory – 2 szt.

·

Sprzęt alarmowania i łączności: syreny elektryczne – 5 szt., syreny ręczne – 2 szt.,
terminale GPS – 1 szt., radiostacja stacjonarna – 1 szt., radiostacja nasobna –
10 szt., radiostacja samochodowa – 6 szt.

·

Zestaw do ratownictwa medycznego – 3 kpl.

·

Sanie do ratownictwa lodowego – 1 szt.

·

Sprzęt ochrony dróg oddechowych: aparaty nadciśnieniowe z maskami – 6 kpl.,
czujniki bezruchu – 6 szt.

·

węże tłoczne: W-75 – 71 szt., W-52 – 70 szt.

·

węże ssawne – 14 szt.

Powyższy jak i inny sprzęt wykorzystywany był w 2018 roku w 90 interwencjach na
terenie gminy i powiatu łęczyckiego (w 2017r. – 68).
W 2018 roku do zdarzeń wyjeżdżała tylko OSP Piątek, statystyka wyjazdów do zdarzeń
przedstawiała się następująco:
·
·

Pożary – 19 zdarzeń , w których uczestniczyło 78 strażaków-ratowników;
miejscowe zagrożenia ogółem – 71, w których uczestniczyło – 328 strażaków
ratowników, w tym: wypadki drogowe – 28, akcje powodziowe – 4, inne
zagrożenia 39.

Poza wymienioną statystyką jednostki OSP z terenu Gminy uczestniczyły
w uroczystościach związanych z Dniem Strażaka, rocznicą Bitwy nad Bzurą oraz Świętem
Niepodległości.
W budżecie Gm. Piątek na 2018 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości –
160 235 zł. na sfinansowanie działalności bojowej OSP z terenu Gminy Piątek oraz
100 000 na wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu
Środki wydatkowane przez Gminę na sfinansowanie działalności bojowej oraz pozostałej
działalności OSP w roku sprawozdawczym wyniosły ogółem –160 330,28 zł z tego:
·
·
·
·
·

OSP Piątek – 95 999,30 zł;
OSP Balków – 5 054,22 zł;
OSP Janowice - Goślub –5 007,49 zł;
OSP Janków – 5 274,15 zł;
OSP Orenice –4 353,07 zł

Ponadto Gmina poniosła wydatki na orkiestrę strażacką w wysokości –35 148 zł z tego:
wynagrodzenie dyrygenta – 30 149 zł; naprawa instrumentów muzycznych–5 000 zł
Z wydatku inwestycyjnego Gmina sfinansowała zakup samochodu pożarniczego marki
IVECO dla OSP Janków w kwocie 90 000 zł.
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Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2018 r. został wypłacony przez
Gminę w wysokości - 11 792, 36 zł.
Sprzęt zakupiony ze środków pozabudżetowych i przekazany dla OSP:
W sierpniu 2018 r. Gmina Piątek przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, umową
darowizny, sprzęt ratownictwa, niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zakupiony ze środków pochodzących
z dotacji Funduszu Sprawiedliwości i środków własnych Gminy.
·
·
·
·

Zestaw ratownictwa medycznego plecakowy PSP R-1 z deską ratowniczą i szynami
Kramera z żelami – 1 kpl;
Defibrylator w skrzynce wraz z kluczem do trybu niemowlęcego oraz zestawem
szkoleniowym – 1 szt.;
Podnośnik Hi-Lift 48″ – 1 kpl;
Zestaw osłon poduszek Airbag dla samochodów osobowych, dostawczych
i ciężarowych – 1 szt.

Wartość przedmiotu darowizny wyniosła 17 885 zł z tego dotacja z Funduszu
Sprawiedliwości 17 706,15 zł., wkład własny Gminy 178,85 zł.
W zakresie działalności informacyjno-szkoleniowej zorganizowano:
·

szkolenie podstawowe dla 2 strażaków ratowników z OSP Piątek;

·

szkolenie LPR (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dla 5 strażaków ratowników
z OSP Piątek;

·

gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zwycięscy
reprezentowali gminę na szczeblu powiatowym;

·

gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Plastycznego;

·

gminne ćwiczenia pożarnicze. W ćwiczeniach uczestniczyli druhowie
ze wszystkich 5 jednostek OSP z terenu Gminy. Ćwiczenia przygotował
i przeprowadził Komendant Gminny.
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EDUKACJA
W gminie w 2018 r. funkcjonowały 2 szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku z oddziałami gimnazjalnymi , Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Czernikowie. Przy ww. szkołach nie funkcjonowały oddziały
specjalne/integracyjne Ponadto w gminie w 2018 r. nie funkcjonowały szkoły
niepubliczne.
Dane na 30.09.2018 r. :
W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku uczyło się 353
uczniów w 18 oddziałach, w tym 161 dziewcząt.
W 3 oddziałach gimnazjalnych uczyło się 61 uczniów, w tym 26 dziewcząt.
W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie uczyło się 78 uczniów w 8
oddziałach, w tym 33 dziewczęta.
1 uczeń korzystał z nauczania indywidualnego.
W przeliczeniu na 1 uczennicę/ ucznia (stan na 30.09.2018 r.), wydatki na poszczególne
szkoły z budżetu gminy kształtowały się następująco:
- Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Piątku (razem z oddziałami
gimnazjalnymi) – 10 144,63 zł,
- Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Czernikowie – 13 619,99 zł.
Wydatki gminy na oświatę (w tym obsługę księgowo-finansową) zarówno na zadania
własne jak i zlecone wynosiły 7 824 670,55 zł, z czego 4 682 802,00 zł (59,85%) pokryte
zostało
z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. Wydatki w rozdziale 801
Oświata i wychowanie wyniosły 7 470 344,34 zł z czego subwencja centralna
4 682 802,00 zł.
Wydatki na Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku w 2018 r.
wyniosły 2 940 688,28 zł oraz na oddziały gimnazjalne w roku 2018 r. wyniosły
1 259 188,08 zł. Wydatki na Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Czernikowie w 2018
r. wyniosły 1 062 359,24 zł.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego:
– języka angielskiego: – uczyło się 492 uczennic i uczniów,
- dodatkowego języka obcego – niemieckiego – uczyło się 166 uczennic i uczniów.
W 2018 r. poniesiono wydatki na realizacje zadań wymagających stosowanie specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i klasach
dotychczasowego gimnazjum w kwocie 206 036,25 – 8 dzieci (6 uczniów w Szkole Podst.
w Piątku i 2 uczniów w Szkole Podst. w Czernikowie).
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Do jednej klasy ( oddziału ) uczęszczało w 2018 r. średnio 16,97 osób. Najwięcej w Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku – średnio 19,71 uczniów
w klasie (razem z oddziałami gimnazjalnymi), najmniej w Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Czernikowie - średnio 9,75 uczniów w klasie.
W poszczególnych szkołach zatrudniono 71,70 nauczycielek i nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 2,12 nauczycielek/nauczycieli stażystów,
13,81 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 13,13 nauczycielek/nauczycieli
mianowanych, 42,64 nauczycielek/nauczycieli dyplomowanych.
W związku z reformą oświaty w 2018 r. uczniowie szkół podstawowych nie kończyli
szkoły podstawowej, lecz rozpoczęli naukę w 8 klasie szkoły podstawowej.
56 uczniów ukończyło w czerwcu 2018 r. Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego
w Piątku. Wszyscy uczniowie szkół podstawowych otrzymali promocję do następnej
klasy.
Zdawalność egzaminów kończących szkoły wynosiła:
- w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku- 100 %
- w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie - 100 %
Wójt w 2018 r. przyznał Nagrody Wójta dla uczennic i uczniów w kwocie 2500,00 zł.
Wypłacone zostały ponadto stypendia w kwocie 2 600,00 zł.
372 uczennic i uczniów (zarówno ze szkół jak i przedszkola i oddziału przedszkolnego),
stanowiących 56,45 % wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły i przedszkola za sprawą
organizowanych przez gminę środków transportu publicznego.
Przedszkola
W 2018 r. ( stan na 30 września) funkcjonowało jedno przedszkole gminne (brak
przedszkoli z oddziałami specjalnymi, punktów przedszkolnych, żłobków). Do gminnego
przedszkola uczęszczało 140 dzieci, w tym 72 dziewcząt i 68 chłopców. Do przedszkola
uczęszczały dzieci z następujących roczników:
- rocznik 2011 - 1 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 0 chłopców
- rocznik 2012 - 46 dzieci, w tym 23 dziewczęta i 23 chłopców
- rocznik 2013 - 47 dzieci, w tym 28 dziewcząt i 19 chłopców
- rocznik 2014 - 24 dzieci, w tym 10 dziewcząt i 14 chłopców
- rocznik 2015 - 22 dzieci, w tym 10 dziewcząt i 12 chłopców
Ogółem wydatki poniesione na Przedszkola w 2018 r. wyniosły 1 203 567,96 zł, w tym
dotacja przedszkolna 133 807, 91 zł .
Ponadto przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie funkcjonował oddział
przedszkolny. Uczęszczało do niego 27 dzieci (2 oddziały), w tym 10 dziewcząt
i 17 chłopców z następujących roczników:
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- rocznik 2012 - 9 dzieci, w tym 3 dziewcząt i 6 chłopców
- rocznik 2013 - 6 dzieci, w tym 2 dziewcząt i 4 chłopców
- rocznik 2014 - 9 dzieci, w tym 5 dziewcząt i 4 chłopców
- rocznik 2015 - 3 dzieci, w tym 0 dziewcząt i 3 chłopców
Wydatki wyniosły 74 126,16 zł , w tym dotacja przedszkolna 19 180,00 zł.

BIBLIOTEKI
W gminie w 2018 r. funkcjonowała 1 biblioteka –Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku.
Od 1 stycznia 2018 Uchwałą Rady Gminy nadano jej status instytucji kultury.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 24000 woluminów, zaś na koniec roku –
24 418 woluminów (wydano 9745,00 zł.).
W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 3.90 na dzień
1 stycznia 2018 r. oraz 3.97 na dzień 31 stycznia 2018 r.
Na początku roku zarejestrowano 702 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku
liczba ta wyniosła 686.
W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 686 czytelniczek i czytelników, którzy
skorzystali łącznie z 11 402 woluminów.
Wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: biografie, historyczne, powieści
obyczajowe i sensacyjne, lektury dla dzieci i młodzieży.
Biblioteka zatrudniała 1 osobę.
W bibliotece użytkowano 10 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu.
W 2018 r. GBP zorganizowała 89 imprez mających na celu promocję czytelnictwa.
W wydarzeniach tych wzięło udział 1381 mieszkańców.
Zorganizowano min,:
- Noc Bibliotek
- Z Książką na Walizkach
- Narodowe Czytanie
- Konkurs Recytatorski PIĘKNIE BYĆ CZŁOWIEKIM
- Spotkania z pisarzami (Grażyną Jaromin- Gałuszką, Moniką Sawicką -Kacprzak, Elżbietą
Bednarczyk, Zuzanną Orlińską), lekcje biblioteczne, spotkania z dziećmi i młodzieżą,
warsztaty różnotematyczne, konkursy…
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Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, który jest elementem wieloletniego
ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki TU
CZYTAMY, objętego patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku
2018 liczba członków wyniosła 24.
Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 4 000 zł.
W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina
przeznaczyła środki w kwocie 85 000 zł.

PROMOCJA, ZABYTKI, TURYSTYKA
Zabytki - gmina Piątek nie jest bogata w zabytki liczące się w skali krajowej. Większość
budowli to dawne pałace i dworki. Tylko niektóre z nich miały szczęście mieć dobrego
gospodarza w okresie powojennym. Większość z nich w tym czasie uległa zniszczeniu. Do
tych obiektów należy zaliczyć np. pałace w Łęce, Janowicach czy Pokrzywnicy. W gminnej
ewidencji zabytków ujęto 112 obiektów w tym 15 obiektów wpisanych do rejestru.
Należą do nich m.in. dwory, pałace, folwarki, domy mieszkalne i parafialne, kościoły,
cmentarze, kamienice, budynki fabryczne, dzwonnice, parki czy zagrody. Są one
rozlokowane na terenie całej gminy m.in. w: Piątku, Balkowie, Goślubiu, Janowicach,
Konarzewie, Łęce, Orenicach, Pęcławicach, Pokrzywnicy i Witowie. Z kolei 65 z nich
zostało wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ochronie konserwatorskiej
podlega obszar historycznego układu urbanistycznego miejscowości Piątek. Zabytkowe
założenia parkowo-dworskie znajdują się w miejscowościach: Piekary, Janowice, Balków,
Sułkowice Pierwsze, Pęcławice, Orenice, Witów, Goślub (pałacowo-parkowe) oraz Łęka
(park). W Piątku i okolicy zlokalizowane są trzy cmentarze zabytkowe.

Najważniejszymi obiektami dziedzictwa kulturowego w gminie Piątek są:
-

zespół kościoła parafialnego w Ciechosławicach (kościół filialny), drewniany,
z XVIII wieku,
zespół pałacowo-parkowy wraz z bramą wjazdową w Goślubiu, wybudowany
w 1840 roku, murowany, piętrowy,
park miejski w Piątku oraz strefa ochrony konserwatorskiej w odległości 100 m
od granic parku, powstał w 1927 r. ma formę trójkąta,
kościół p.w. św. Trójcy w Piątku, wzniesiony około 1460 roku, murowany z cegły
i otynkowany,
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-

-

dzwonnica w Piątku, murowana, klasyczna, z początku XIX wieku,
kościół cmentarny św. Wawrzyńca, obecnie Przemienienia Pańskiego,
wybudowany w 1753 roku na miejscu poprzedniego, drewniany,
park oraz strefa ochrony konserwatorskiej w odległości 100 m od granic parku
w Sułkowicach Pierwszych, pow. 2,08 ha z pierwszej połowy XIX wieku,
przekształcony w latach 1910 -1920,
dwór i park w Witowie: dworek klasyczny z pierwszej połowy XIX wieku,
parterowy.

Przez tereny gminy przechodzi także kilka szlaków turystycznych, w tym konny,
rowerowe, samochodowe i kulinarny. Są to m.in.:
·
·
·
·
·
·

Rowerowy - Europejski: „Szlak Bursztynowy”
Rowerowy - regionalny: „W Centrum Polski”
Rowerowy – lokalny: „Bitwy nad Bzurą”
Rowerowy – lokalny : „Starych drzew”
Konny – regionalny - Łódzki Szlak Konny im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
Pieszy – projektowany: „Szlak sakralny”

Ponadto, w gminie można odnaleźć liczne stanowiska archeologiczne czyli materialne
ślady działalności człowieka. Stanowią one podstawowe i często jedyne źródło wiedzy
o najdawniejszej przeszłości terenu gminy. W ramach badań powierzchniowych
Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na terenie gminy Piątek określono lokalizację aż
552 stanowisk archeologicznych.

Punkt Informacji Turystycznej został zlokalizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej przy
ul. Rynek 16 w Piątku.

Na terenie gminy rokrocznie organizowane są różnego rodzaju imprezy i wydarzenia
kulturalne. Mają one stale rosnący zakres oddziaływania, od lokalnego po krajowy
a nawet międzynarodowy. Są to przedsięwzięcia popularyzujące kulturę i sztukę
regionalną, rękodzielnictwo, zaliczymy do nich także dożynki gminno-parafialne, festyny
szkolne, wyścigi i zawody sportowe, czy uroczystości o charakterze historycznym,
patriotycznym np. uroczystości upamiętniające Bitwę nad Bzurą czy z okazji
najważniejszych świąt państwowych (święto Niepodległości). Pomimo, iż sezon
wakacyjny faktycznie obfituje w imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe i religijne,
należy stwierdzić, że wydarzenia o charakterze kulturalnym odbywają się w gminie przez
cały rok, zarówno w sezonie wakacyjnym, jak i w miesiącach tradycyjnie mniej
atrakcyjnych turystycznie. Istotne jest również, duże zróżnicowanie podmiotów,
poszczególnych organizatorów wydarzeń, do których należą, samorząd gminny wraz
z jednostkami podległymi, poszczególne sołectwa, OSP, społecznicy czy stowarzyszenia
i fundacje działające na terenie gminy Piątek.
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Kalendarium imprez i uroczystości 2018 r. (w nawiasie podano głównego
organizatora i przybliżoną liczbę uczestników)
07.01 – Koncert Świąteczny „EVE” (organizatorzy: TMPiO - 120)
14.01 - XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (organizatorzy: sztab WOŚP
w Piątku, placówki oświatowe, Gmina Piątek - 500)
28.01 - Turniej Piłki Siatkowej im. Czesława Lichoty (organizatorzy: Wójt Gminy Piątek,
LKS Malina Piątek - 150)
29.01-05.06 – ferie w GOK (organizator: GOK w Piątku - 50)
29.01-9.02 - Turnieje i rozgrywki sportowe w ramach ferii zimowych (organizatorzy:
LKS Malina Piątek, Gmina Piątek, placówki oświatowe - 150)
10.02 - Gminna Biesiada Karnawałowa (organizatorzy: Stowarzyszenie Aktywne Panie
z Pokrzywnicy, OSP Janowice-Goślub - 150)
18.02 - Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Piątek
(organizatorzy: Gmina Piątek, LKS Malina Piątek - 150)
03.03 - Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w Goślubiu (organizatorzy:
Fundacja Zielony Piątek, GOK w Piątku, Gmina Piątek - 100)
04.03 – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym (organizatorzy: TMPiO 150)
02.05 - Dzień Flagi Narodowej (organizatorzy: Wójt Gminy Piątek, placówki oświatowe 300)
03.05 - Święto Strażaka (organizatorzy: OSP Piątek - 150)
03.05 – 1.09 – akcje „Chodź na rower” (organizatorzy: TMPiO - 50)
08-12.05 - X Plener rzeźbiarski (organizatorzy: Wójt Gminy Piątek - 150)
12.05 - XXXIX Zlot do Środka Polski (organizatorzy: PTTK Łęczyca, Gmina Piątek - 450)
01.06 - Gminny Rodzinny Dzień Sportu (Szkoła Podstawowa w Piątku, Szkoła
Podstawowa w Czernikowie, Gmina Piątek - 300)
03.06 - XIV Dzień Nowalijki (organizatorzy: Gmina Piątek - 800)
09.06 - 55. rocznica powstania ZSMR w Piątku (organizatorzy: ZSMR w Piątku, Komitet
organizacyjny - 400)
17.06 - Festyn szkolny w Czernikowie (organizatorzy: Szkoła Podstawowa w
Czernikowie - 200)
czerwiec - Noc bibliotek (organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku - 50)
23.06 - Złote Gody (organizatorzy: Gmina Piątek - 200)
24.06 - Powitanie lata w Konarzewie (organizatorzy: Stowarzyszenie Kobiet w
Konarzewie - 300)
lipiec - sierpień - Wakacyjne turnieje sportowe (organizatorzy: LKS Malina Piątek,
Animatorzy Orlika - 150)
03.08 – Koncert Kolektyw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Konarskiego w Piątku
(organizatorzy: TMPiO - 300)
26.08 - Dożynki gminno-parafialne (organizatorzy: Gmina Piątek, Parafia Św. Trójcy
w Piątku - 400)
08.09 – XIV Rajd Szlakiem Bitwy nad Bzurą (organizatorzy: TMPiO - 150)
09.09 - Uroczystości 79. Rocznicy Bitwy nad Bzurą (organizatorzy: Gmina Piątek - 300)
22.09 - XVIII Wyścigi rowerowe „Jedziemy śladami Mieczysława Nowickiego”
(organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Gmina Piątek, LKS Malina Piątek,
placówki oświatowe - 200)
23.09 - Biesiada kapuściana (organizatorzy: Stowarzyszenie Razem dla Balkowa -150)
22.09 - Leśna Dycha (organizatorzy: TMPiO - 150)
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11.11 - Uroczystości Święta 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości (organizatorzy:
Gmina Piątek, GOK w Piątku, placówki oświatowe - 500).
Rozbudowa oferty turystyczno-rekreacyjnej w roku 2018:
- budowa siłowni plenerowej w Konarzewie – „grant sołecki” – 7 630,00 zł
- budowa siłowni plenerowej w Pokrzywnicy – „grant sołecki” – 7 550,00 zł
- budowa siłowni plenerowej w Piątku (na terenie kompleksu sportowego) – siłownia
powstała w ramach projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD
POLCENTRUM – bez wkładu finansowego gminy.

Baza noclegowa

Gmina Piątek posiada ubogą bazę noclegową. Wg danych statystycznych
(www.bdl.gov.pl) w 2015 r. nie odnotowano żadnego obiektu oferującego pow. 10 miejsc
noclegowych. Sytuacja ulega poprawie, jednak jest to proces bardzo powolny. Obecnie na
bazę noclegową w gminie składają się:
· Gospodarstwo Agroturystyczne w Konarzewie (14 miejsc noclegowych);
· Zagroda Edukacyjna „Plantacja wikliny” w Konarzewie (miejsca biwakowe)
· Internat Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku
· Kwatery prywatne w Piątku
Miejsca biwakowania:
- Piątek - nad Maliną przy parkingu ul. Łowicka,
- Balków - przy kompleksie parkowo-dworskim,
- Łysa Góra,

Bazę turystyczną możemy traktować jako swego rodzaju udogodnienia dla turystów
odwiedzających gminę. Zaliczymy do niej urządzenia, które mają na celu zaspokojenie
potrzeb turystycznych oraz wszelkie inne rozwiązania, urządzenia i elementy
infrastruktury, które służą zaspokojeniu potrzeb stałych mieszkańców danego terenu, ale
mogą być też swobodnie wykorzystywane przez turystów. Jeśli chodzi o pierwszy zakres
służący zaspokajaniu potrzeb turystów można wymienić stanicę - stację postojową
zlokalizowaną na szlaku konnym w Witowie. Natomiast jeśli chodzi o drugą grupę, to
składają się na nią m.in.: sieć elektroenergetyczna, sieć wodno-kanalizacyjna, sieć
teleinformatyczna LTE (w gminie rozmieszczono 7 świetlic internetowych z punktami
dostępowymi dla obywateli i osób odwiedzających), sieć handlu detalicznego, urządzenia
pocztowe i telekomunikacyjne, jak również infrastruktura ochrony zdrowia.
Najważniejsze to:
-

Gminny Ośrodek Kultury w Piątku,
3 apteki,
2 NZOZ-y
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2 przychodnie weterynaryjne,
Urząd Pocztowy w Piątku,
Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej oddział w Piątku,
3 stacje paliw, 2 bankomaty,
Liczne indywidualne punkty handlowe w tym sklepy sieciowe Dino i Biedronka,

POMOC SPOŁECZNA
Realizując zadania ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piątku w roku 2018 roku objął świadczeniami pomocy społecznej 124 rodziny, jest to
o 23 rodziny mniej niż w roku 2017.
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej do października
2018r. wynosiło 514,00 zł na osobę w rodzinie i 634,00 zł w jednoosobowym
gospodarstwie domowym, przy wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności tj.
bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba itp. Zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryterium
dochodowe od października 2018r. wynosi 528,00zł dla osoby w rodzinie i 701,00zł dla
osoby samotnie gospodarującej.
Świadczenia z pomocy społecznej w 2018 roku przyznano z powodu:
- bezrobocia - 62 rodziny ( w 2017r. 74 rodziny),
- ubóstwa – 49 rodzin ( w 2017r. 57 rodzin),
- długotrwałej lub ciężkiej choroby – 46 rodzin (w 2017r. 62 rodziny),
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w
gospodarstwa domowego -36 rodzin (w 2017r. 44 rodziny),
- niepełnosprawności -35 rodzin (w 2017r. 33 rodzin),
- alkoholizmu -14 rodzin ( w 2017r. 12 rodzin),
- potrzeby ochrony macierzyństwa -11 rodzin ( w 2017r. 14 rodzin),
- zdarzenia losowego -2 rodziny (w 2017r. 2 rodziny),
- bezdomności - 4 rodzin (w 2017r. 3 osoby).

prowadzeniu

Z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 korzystały:
- dzieci do 7 roku życia,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osoby
samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne.
Świadczenia te realizowane były w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc w tej formie została przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, gdzie dochód nie
przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 na osobę w rodzinie
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- tj. 771,00 zł i kwoty 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, od października
2018r. kwoty 792,00zł dla osoby w rodzinie i 1051,50zł w jednoosobowym
gospodarstwie domowym.
Programem objęto 153 osoby. Z posiłku skorzystały 54 osoby, w tym 49 dzieci. Zasiłek
celowy i pomoc rzeczową otrzymało 99 osób.
Koszt Programu wyniósł 53 481,00 zł, z tego środki własne 21 400,00 zł, dotacja 32 081,00 zł. Z Programu, na wniosek dyrektorów szkół bez przeprowadzania wywiadu
środowiskowego objęto dożywianiem 7 uczniów. Liczba osób korzystających z posiłku na
wniosek dyrektora nie mogła przekroczyć 20% ogółu dożywianych uczniów w szkołach
funkcjonujących na terenie gminy.
W 2018r. w schronisku dla osób bezdomnych i w domu samotnej matki przebywała
1 osoba. Koszt pobytu w tych placówkach wyniósł – 12 899,00 zł. W 2018r. GOPS w Piątku
miał podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Osób Bezdomnych MONAR-MARKOT
w Ozorkowie, od 01.01.2019r. współpracujemy z Fundacją METAMORFOZA w Feliksowie,
powiat poddębicki, gdzie zapewniamy miejsce schronienia dla osób bezdomnych.
W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów świadczenia przyznano dla 285 osób. Wydatki
wyniosły 1 871 558,02 zł.
Zasiłki rodzinne – przysługują, jeżeli dochód rodziny albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza kwoty 674,00 zł a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługiwał, gdy
dochód na osobę lub osobę uczącą się nie przekraczał kwoty 764,00 zł.
Świadczeniem wychowawczym w 2018 r. objęto 437 rodzin, w 2017r. 472 rodziny.
Do Ośrodka wpłynęło 425 wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019. Świadczenia
przyznane zostały dla 719 dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń – 4 064 969,00 zł.
Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł – 4 126 635,34 zł. Dochód uprawniający do
świadczenia w 2018r.wynosił na pierwsze dziecko kwotę 800,00 zł na osobę,
w przypadku, gdy wychowywane jest niepełnosprawne dziecko -1 200,00 zł na osobę.
W 2018r. Gmina Piątek realizowała zadania ustawy z dnia 09 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina Piątek korzystała
z dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji
rządowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
Środki na zatrudnienie asystenta rodziny pozyskane zostały z rządowego „Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” w kwocie
7 421,00 zł (w tym: z dotacji 5 326,00 zł i funduszu pracy – 2 095,00 zł). Całkowity koszt
zadania 20 411,62zł.
W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 7 dzieci (w 1 rodzinie - 5 dzieci,
w 2 rodzinach po 1 dziecku).
Gmina w roku 2018 poniosła wydatek w wysokości 23 668,32 zł, nie ponosiła
kosztów z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zawodowej. Tabela poniżej przedstawia udział
% wydatków ponoszonych przez Gminę Piątek na dofinansowanie do pobytu dzieci
w pieczy zastępczej.
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Wysokość
ponoszonych
wydatków
(udział %)

Wysokość
ponoszonych
wydatków
(udział w zł.)

Liczba dzieciInstytucjonalna piecza
zastępcza

Liczba dzieci- Rodzinna
piecza zastępcza

10%

0

0

0

30%

2437,20 zł

0

1

50%

21231,12 zł

0

6

W 2018r. na terenie Gminy Piątek zamieszkiwało 9 rodzin, które miały trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 6 przypadkach rodziny miały
przydzielonego asystenta rodziny. W trzech przypadkach pracownicy socjalni wspierali
rodziny poprzez poradnictwo, wskazywanie miejsc, gdzie można uzyskać wsparcie. Pracę
z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych prowadził asystent rodziny. Asystent rodziny na podstawie Art. 15.
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opracowywał i realizował plan
pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem
socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 w/w ustawy; udzielał pomocy rodzinom
w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego; udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu
problemów socjalnych, wspierał w trudnych sytuacjach losowych; udzielał pomocy
rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; udzielał pomocy rodzinom
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; wspierał aktywność społeczną
rodzin; udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
zarobkowej; podejmował działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin; prowadził indywidualne konsultacje wychowawcze dla
rodziców i dzieci; prowadził dokumentację dotycząca pracy z rodziną; dokonywał
okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej, niż co pół roku, i przekazywał tą ocenę
podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej; brał udział w okresowej ocenie dziecka przebywającego w pieczy
zastępczej; współpracował z jednostkami administracji rządowej i samorządowej innymi
podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
pomagał w sprawach urzędowych. Pracę z rodziną prowadzili również wszyscy
pracownicy socjalni, którzy współpracowali z rodzinami objętymi wsparciem asystenta,
ale również z tymi, którzy nie wymagali tej formy pomocy. Odwiedzali rodziny, prowadzili
z nimi rozmowy, informowali o możliwościach uzyskania wsparcia np. w Punkcie
Konsultacyjnym.
Gmina Piątek w zakresie wspierania realizacji zadań gminy z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Łęczycy. Asystent rodziny i pracownik socjalny przekazują informację
o rodzicach biologicznych do PCPR w Łęczycy na potrzeby okresowych ocen i uczestniczą
w spotkaniach dotyczących okresowych ocen dziecka przebywającego w pieczy
zastępczej.
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Gmina Piątek zapewnia bezpłatną pomoc psychologiczną i pomoc w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałaniu przemocy w Punkcie Konsultacyjnym
w Piątku. Ze wsparcia psychologa może skorzystać każda osoba zamieszkująca na terenie
gminy Piątek. Psycholog przyjmuje w godzinach popołudniowych we wtorki według
ustalonego harmonogramu na zmianę z terapeutą uzależnień. Pomoc była świadczona
w formie konsultacji indywidualnych i rodzinnych. W sumie w 2018r. z pomocy
psychologicznej skorzystało 39 osób (17 mężczyzn i 22 kobiety). Przeprowadzono z nimi
ogółem 82 rozmowy i konsultacje. Dzieci z terenu Gminy Piątek mogą skorzystać
z pomocy psychologicznej psychologa pracującego w szkołach. W 2018r. z wsparcia
terapeuty skorzystało 21 osób. W sumie przeprowadzono aż 101 rozmów
indywidualnych. Udzielana pomoc polegała na psychologicznym wsparciu, motywowaniu
do podjęcia leczenia odwykowego, psychoedukacji, indywidualnej pracy terapeutycznej.
W 2018r. nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia mediacji. Żaden z mieszkańców
Gminy Piątek nie deklarował potrzeby uczestnictwa w mediacjach.
Na terenie Gminy Piątek nie funkcjonują Domy Pomocy Społecznej. W roku 2018
w DPS na terenie powiatu kutnowskiego, łęczyckiego i płockiego przebywało 9 osób
z terenu gminy Piątek. W roku 2018 umieszczono w DPS 1 osobę. Z budżetu Gminy
wydatki wyniosły-187 947,00 zł. Średni koszt dofinansowania przez gminę w DPS w roku
2018 wynosił od 1.768,78 zł do 2.510,32 zł miesięcznie dla jednej osoby. Gmina Piątek
zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Świadczeniem usług opiekuńczych zajmuje się Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
w Piątku, który zatrudnia dwie opiekunki.
W 2018 roku realizowana była pomoc materialna dla uczniów w formie
stypendiów i zasiłków szkolnych. Do stypendium zakwalifikowane zostały rodziny,
mające na utrzymaniu dzieci w wieku szkolnym i spełniające kryterium dochodowe
ustawy o pomocy społecznej. W przypadku zdarzenia losowego – min. zgonu rodzica,
nagłej choroby przysługiwał zasiłek szkolny niezależnie od dochodu rodziny. Kwota
przyznanych zasiłków i stypendiów szkolnych wyniosła - 75 080,00 zł, z dotacji
49 415,00 zł, ze środków własnych – 25 665,00 zł. Zasiłek szkolny otrzymało 4 uczniów,
stypendium szkolne 91 uczniów. Kwota stypendium w 2018 r. wynosiła 100,00 zł
miesięcznie i objęła okres 10 miesięcy, kwota zasiłku szkolnego - 620,00 zł. Wysokość
stypendium nie może być niższa niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego określonego w art.6
ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i wyższa niż 200% tej kwoty (od 99,20 zł
- 248,00 zł). Obsługę świadczeń prowadził GOPS.
Pomoc w formie Świadczenia DOBRY START w 2018r. wypłacane było po raz
pierwszy i przysługiwało na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20
roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do
ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie Dobry start wynosi 300,00zł. Liczba
dzieci, którym przyznano w/w pomoc na terenie Gminy Piątek wyniosła 724. Wydatki na
świadczenie wyniosły 217 200,00zł, koszty obsługi 7 210,00zł.
Karty Dużej Rodziny wydano dla 11 rodzin, w tym 34 kart dla dzieci i 19 kart dla
rodziców. Przyznana dotacja na realizację Kart - 100,00 zł, wykonanie -79,31zł. Karty
wydawane są dla rodzin wielodzietnych, bez względu na dochód rodziny.
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Gmina Piątek wspierała działania profilaktyczne organizowane na terenie szkół,
poprzez finansowanie kampanii profilaktycznych, szkoleń, zakup materiałów
profilaktycznych. Zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 14
dzieci z Gminy Piątek w wieku od 12 do 16 lat w Jarosławcu w terminie 03.07.2018 –
12.07.2018 r. Uzupełnieniem działań profilaktycznych były pogadanki, widowiska
i spektakle teatralno- muzyczne takie jak:
- Interaktywny spektakl profilaktyczny ,,Magiczny Kapelusz” w Szkole
Podstawowej w Piątku, w którym uczestniczyło 166 uczniów klas I – IV i 144 uczniów klas
V – VII
- Interaktywny spektakl profilaktyczny pt. ,,Przygody zazdrosnego liliputka”
przedstawili aktorzy Teatru Króla z Łodzi dla uczniów klas I – VII Szkół Podstawowych
z terenu Gminy Piątek
- Spektakl Profilaktyczny „Chatka Puchatka”- kl. I - III SP w Czernikowie.
W roku 2018 odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, na których omawiano działania związane z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii oraz przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia
odwykowego. Ogółem do Komisji wpłynęło 13 wniosków o objęcie postępowaniem osób
nadużywających alkoholu. W związku ze złożonymi wnioskami, na posiedzenia Komisji
wezwano 15 osób, z których zgłosiło się 9. Przeprowadzono z tymi osobami rozmowy
interwencyjno – motywujące oraz pogadanki na temat szkodliwości napojów
alkoholowych. W 7 przypadkach skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Łęczycy
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. 12 osób skierowano na badanie przez
biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazanie
rodzaju leczenia. Razem wydanych zostało 15 opinii biegłych dotyczących uzależnienia
od alkoholu. Komisja w 1 przypadku przeprowadziła również rozmowę z członkami
rodziny osoby z problemem alkoholowym.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku współpracują
z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Łęczycy i Sądem Rejonowym w Łęczycy. Na
bieżąco informują kuratorów i Sąd o sytuacji w rodzinach objętych nadzorami.
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Piątek
były realizowane w oparciu o założenia określone w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2017-2020. Na terenie Gminy Piątek funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który ma na celu wspieranie działań
profilaktycznych, informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zespół skupia przedstawicieli różnych instytucji, którzy, na co dzień pracują z dziećmi
i rodzinami z terenu gminy Piątek. Zespół Interdyscyplinarny składa się obecnie z 14
członków – przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia,
organizacji pozarządowych oraz kuratora sądowego zgodnie z art. 9a pkt. 3 ustawy z dnia
10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
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niektórych innych ustaw. Zespół Interdyscyplinarny w dalszym ciągu realizuje działania
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie ( interwencje i zakładanie
procedury Niebieskiej Karty w rodzinach)
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku (monitoring środowisk zagrożonych
przemocą w rodzinie, informowanie gdzie można szukać pomocy)
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie (wizyty
pracownika socjalnego, podejmowanie odpowiednich działań przez poszczególne służby)
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym (informacje na stronie Urzędu Gminy Piątek, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku oraz w lokalnej prasie)
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
(informowanie o tym, że stosowanie przemocy jest przestępstwem).
Grupy Robocze powoływane przez Zespół Interdyscyplinarny w dalszym ciągu
opracowują i realizują plan pomocy w indywidualnych przypadkach występowania
przemocy w rodzinie, monitorują sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy,
dokumentują podejmowane działania.
Członkowie Zespołu
w następujących szkoleniach:
Nazwa szkolenia
Efektywna profilaktyka w
przeciwdziałaniu
uzależnieniom-rola i
odpowiedzialność członków
Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Zespołów
Interdyscyplinarnych.

Interdyscyplinarnego

w

Członkowie szkolenia
Członkowie Zespołu i
przedstawiciele różnych
instytucji z terenu gminy Piątek
(3 przedstawicieli innych
instytucji niebędących członkami
ZI)

2018r.

uczestniczyli

Forma płatności
Finansowanie w
ramach Gminnego
Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i
Przeciwdziałania
Narkomanii na
2018r.

W roku 2018 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy miały miejsce pięciokrotnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piątku. Na przestrzeni całego roku 2018 powołanych zostało 11 Grup Roboczych do
pracy w indywidualnych przypadkach przemocy domowej Wszystkie przypadki
prowadzone były przez Grupy Robocze. Grupy robocze miały swoje posiedzenia 33 razy
w ciągu całego roku. Do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w roku 2018
złożonych zostało 13 kwestionariuszy „Niebieska Karta- A”. W przypadku jednej rodziny
formularz Niebieskiej karty wypełniany był trzykrotnie. Podobnie jak w latach ubiegłych
zauważa się tendencję wzrostową w 2016r. do ZI wpłynęło 6 NK, w 2017r. 10 NK.
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Podmiot wszczynający procedurę
Niebieskiej Karty
Policja
Pomoc społeczna
Oświata
Służba zdrowia
GKRPA

Liczba założonych Niebieskich Kart
8
4
1
0
0

Udział % podmiotów wszczynających
procedurę Niebieskiej Karty w 2018 roku
0; 0%

0; 0%

1; 8%

4; 31%

Policja

Pomoc społeczna

8; 61%

Oświata

GKRPA

Służba zdrowia

Na posiedzenia Grup Roboczych zapraszane były osoby doznające przemocy
domowej oraz osoby stosujące przemoc. W 2018r. zostało złożonych 4 zawiadomienia do
prokuratury o popełnionym przestępstwie, w tym jedno przez Przewodniczącą Zespołu
Interdyscyplinarnego i trzy przez osoby doznające przemocy w rodzinie. Na wniosek
Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy Zespół
Interdyscyplinarny sześciokrotnie udzielał pisemnej informacji na temat prowadzonych
Niebieskich Kart, jeden raz na wniosek Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy
Powiatowej w Zgierzu i jeden raz na wniosek Sądu Rejonowego w Zgierzu.
Procedura ,,Niebieskiej Karty” w 2018 roku została zakończona przez
Przewodniczącego w 3 przypadkach. Najczęstszym powodem zakańczania procedury
,, Niebieskiej Karty” było ustanie przemocy rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego
planu pomocy. Przez cały rok 2018 łączna liczba prowadzonych NK to 13. Problem
przemocy dotyczył 13 rodzin, liczba osób w rodzinach 41, w tym 14 dzieci. W dalszym
ciągu kontynuowana przez działalność zespołu „godzina” dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie. Osoby chcące uzyskać pomocy w tym zakresie mogą kontaktować się
z Przewodniczącą Zespołu w każdą środę od godz. 15: 00 do godz. 16: 00. Informacja
umieszczona jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku
i na tablicy ogłoszeń w GOPS w Piątku. Na stronie internetowej umieszczone są informacje
dotyczące składu Zespołu Interdyscyplinarnego i udzielanych form pomocy.
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Wszystkie osoby dotknięte przemocą i stosujące przemoc na bieżąco są
informowane o możliwości skorzystania z wsparcia psychologa i instruktora terapii
uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Piątku. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego
są zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i monitorowane na bieżąco
przez Przewodniczącego.
W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w okresie od
miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2018 r. mieszkańcy Gminy Piątek korzystali
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomocą objęto 307 osób.
Klienci PO PŻ to osoby, których dochód nie przekraczał 1.268,00zł w jednoosobowym
gospodarstwie domowym i 1.028,00 zł rodzinie. Od października 2018r. dochód
uprawniający do uzyskania żywności z programu PO PŻ wynosi dla osoby samotnej
1402,00zł i dla osoby w rodzinie1056,00zł. Osoby, które nie korzystały ze świadczeń
pomocy społecznej, a ubiegały się o pomoc z Programu zobowiązane były złożyć wniosek
wraz z zaświadczeniem potwierdzającym swoją sytuację materialną. Artykuły spożywcze
przekazywane były w formie paczek żywnościowych składających się z minimum
3 artykułów spożywczych z różnych grup towarowych. Paczka zawiera limity produktów,
których nie można przekroczyć. W skład pełnej paczki dla jednej osoby wchodzi łącznie
115 opakowań następujących produktów: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki
maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola
biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gołąbki w sosie pomidorowym, filet
z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, buraczki wiórki,
makaron kukurydziany bezglutenowy, kasza gryczana, szynka wieprzowa mielona,
pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, miód wielokwiatowy.
Gmina Piątek realizuje szereg zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku na bieżąco monitorują
sytuację rodzin zagrożonych ubóstwem, kryzysem, przemocą. Wspierają
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, a działania w ramach prowadzonej
pracy socjalnej mają na celu poprawę, jakości życia klientów pomocy społecznej.
W ostatnich latach zauważa się spadek liczby osób korzystających ze świadczeń
pieniężnych pomocy społecznej (dotyczy to głównie rodzin z dziećmi, które korzystają
z programów 500+, 300+).
Gmina Piątek realizuje cele i zadania nakreślone w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2015-2020 w zakresie obszarów uznanych za
priorytetowe, czyli zwiększania potencjału ekonomicznego Gminy Piątek, zmniejszania
skali ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, integracji i solidarności
społecznej.
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PRZESTĘPCZOŚĆ NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU
POLICJI W PIĄTKU
W roku 2018 pomieszczenia Policji w Piątku, obsługującej Gminę Piątek i Gminę Gó ra Sw.
Małgorzaty poddane zostały gruntownemu remontowi, a Rewir Dzielnicowych w Piątku
przekształcono w Posterunek Policji w Piątku.
W 2018 roku na terenie działania Posterunku Policji w Piątku stwierdzono ogó łem 87
przestępstw tj. o 12 więcej w stosunku do roku 2017 roku.
Na terenie poszczegó lnych gmin wygląda to następująco:
1. Gmina Piątek - 51 przestępstw tj. o 18 mniej w stosunku do roku 2017;
2. Gmina Gó ra Sw. Małgorzaty - 36 przestępstw tj. o 6 więcej w stosunku do roku 2017.
Charakterystyka przestępczoś ci na terenie działania Posterunku Policji w Piątku w
rozbiciu na wyszczegó lnione kategorie przestępstw w gminach:
- Stwierdzono 4 przestępstwa przeciwko ż yciu i zdrowiu, w niż ej wybranych kategoriach,
tyle samo co w roku 2017.
- Zabó jstwo: 0, w poprzednim okresie 0
a) Gmina Piątek - 0, w poprzednim okresie - 0
b) Gmina Gó ra ś w. Małgorzaty - 0, w poprzednim okresie - 0
- Rozboje: 0, w poprzednim okresie 1
a)Gmina Piątek - 0, w poprzednim okresie – 0
b) Gmina Gó ra ś w. Małgorzaty - 0, w poprzednim okresie - 0
Bó jki i pobicia: 0, w poprzednim okresie 0
a)Gmina Piątek - 0, w poprzednim okresie - 0
b) Gmina Gó ra ś w. Małgorzaty - 0, w poprzednim okresie - 0
- Uszczerbek na zdrowiu: 4, w poprzednim okresie 3
a) Gmina Piątek - 2, w poprzednim okresie - 3
b) Gmina Gó ra Sw. Małgorzaty - 2, w poprzednim okresie - 0,
Stwierdzono 2 przestępstwa uszkodzenia mienia, 'tyle samo co w roku ubiegłym.
Na poszczegó lnych gminach przedstawia się to następująco: o Gmina Piątek - 1,
w poprzednim okresie - 1 o Gmina Gó ra ś w. Małgorzaty - i, w poprzednim okresie - 1
Stwierdzono 13 przestępstw przeciwko mieniu w niż ej wymienionych kategoriach, o 13
mniej niż w okresie poprzednim.

Kradzież e z włamaniem: 9, w poprzednim okresie 13
- Gmina Piątek - 6, w roku 2017 - 12
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- Gmina Gó ra ś w. Małgorzaty - 3, w roku 2017 - 1
- Kradzież e: 4, w poprzednim okresie 14
Gmina Piątek - 3, w roku 2017-5
Gmina Gó ra ś w. Małgorzaty -w roku 2017-9
Stwierdzono 9 przestępstw z ustawy o narkomanii, o 1 więcej niż w roku 2017.
Na poszczegó lnych gminach przedstawia się to następująco:
- Gmina Piątek - 4, w roku 2017-5
- Gmina Gó ra ś w. Małgorzaty - 5, w roku 2017-3
W rejonie działania Posterunku Policji w Piątku w roku 2018 ujawniono ogó łem 21
nietrzeź wych kierujących o 8 więcej niż w roku 2017.
Na poszczegó lnych gminach przedstawia się to następująco:
Gmina Piątek -14, w roku 2017-9
Gmina Gó ra Sw. Małgorzaty - 7, w roku 2017-4
II. Bezpieczeń stwo w ruchu drogowym na terenie działania Posterunku Policji w Piątku
Na terenie Posterunku Policji w Piątku odnotowano 108 zdarzenia drogowe tj. o 3 mniej
niż w roku poprzednim. Wypadkó w drogowych zaistniało 6 mniej niż w roku ubiegłym,
w któ rych 1 osoba zginęła (w roku ubiegłym było bez ofiar,), a il osoby zostały ranne tj.
o 1 mniej niż w roku 2017.
Na poszczegó lnych gminach przedstawia sic to następująco:
- Gmina Piątek - 80 zdarzenia drogowe (o 4 mniej niż w roku poprzednim), z tego 5 to
wypadki drogowe (tyle samo, co w roku poprzednim), 1 ofiara ś miertelna (w roku
ubiegłym było bez ofiar), a 7 osó b zostało rannych (o 1 więcej niż w roku 2017).
- Gmina Gó ra Sw. Małgorzaty - 28 zdarzeń drogowych (o 1 więcej niż w roku 2017), z tego
3 to wypadki drogowe (o 3 mniej niż rok wcześ niej), w któ rych nikt nie zginął (tak samo
jak w roku 2017), a 4 osoby zostały ranne - o 2 mniej niż rok wcześ niej.
Interwencje policyjne
W 2018 roku na terenie działania Posterunku Policji w Piątku, policjanci łącznie
przeprowadzili 923 (o 134 interwencji mniej niż w roku ubiegłym) interwencji
publicznych i domowych, z czego w poszczegó lnych gminach sytuacja przedstawia się
następująco:
- Gmina Piątek - 638 (w 2016 roku - 533)
- Gmina Gó ra Sw. Małgorzaty - 285 (w 2016 roku - 256)
Prewencja kryminalna
Dzielnicowi Posterunek Policji w Piątku w celu zapobiegania przestępczoś ci
i demoralizacji nieletnich prowadzono działania poprzez spotkania z dzieć mi szkó ł
podstawowych, rodzicami i gronem pedagogicznym. Łącznie na terenie gminy Piątek
i Gó ra Swiętej Małgorzaty przeprowadzono 28 spotkań z młodzież ą i 18 spotkań
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z pedagogami. Ponadto w 2018 roku policjanci PP w Piątku prowadzili działania
profilaktyczne:
- „Bezpieczne ferie”
- „Bezpieczne wakacje”
- „Policyjna Akademia Bezpieczeń stwa”
- „Odblaskowe Pierwszaki”
- „Szkoła bez przemocy”
- „Bezpieczny internet”
- „Bezpieczna droga do szkoły”
W ramach spotkań przekazywano dzieciom jak waż ne jest, aby być widocznym na drodze,
a ponadto uczulono, jakie zagroż enie niesie za sobą nieprawidłowe poruszanie się po
drogach w szczegó lnoś ci na terenach wiejskich. Przypominano o niebezpieczeń stwach
i zagroż eniach, jakie niesie ze sobą internet tj. cyberprzemoc, a takż e omó wiono
problematykę związaną z uż ywaniem substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczami”
oraz narkotykami. Policjanci wspó łpracowali z Kuratorami Sądowymi oraz Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemó w Alkoholowych, któ rej członkami są dzielnicowi
obsługujący rejon Posterunku Policji w Piątku. Dzielnicowi na bież ąco przeprowadzali
rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze z osobami kierowanymi na leczenie wskazując
inne formy rozwiązywania problemó w niż sięganie po alkohol. Szczegó lnym nadzorem
objęte są miejsca, gdzie jest sprzedawany i podawany alkohol w celu przeciwdziałania
sprzedaż y i podawania alkoholu osobom małoletnim.
W ramach poprawy stanu bezpieczeń stwa organizowano cykliczne działania pod nazwą
„Nielat”, w któ re zaangaż owane były komó rki pionu prewencji i kryminalnego. Działania
miały na celu ujawnienie przypadkó w sprzedaż y niepełnoletnim alkoholu, ś rodkó w
odurzających, a takż e nieletnich sprawcó w czynó w karalnych i zagroż onych
demoralizacją W 2018 roku na terenie Posterunku Policji w Piątku ujawniono nieletnich,
któ rzy popełnili 1 czyny karalnych (przestępstwo), to jest o 1 więcej niż w 2017 roku.
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