Apel o oszczędzanie
wody !!!

Korespondencyjna
sesja Rady Miejskiej

Dostarczana Państwu woda przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Piątku stanowi wspólne dobro nas
wszystkich. Dlatego apeluję do Was Drodzy
Mieszkańcy o jej racjonalne wykorzystywanie. Rok 2020 już na samym początku
niestety, podobnie jak lata ubiegłe przynosi
nam suszę. Obecnie już nie tylko pandemia
COVID-19, ale i BRAK WODY mogą
stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia i
życia. Jednakże to, czy z naszych kranów
popłynie woda, zależy od nas samych.
Sami musimy zadbać o prawidłowe
gospodarowanie wodą tak, aby w pierwszej
kolejności służyła nam do przygotowywania
posiłków, napoi oraz zachowania higieny,
co w obecnym czasie jest szczególnie
ważne. W trosce o zapewnienie wszystkim
Mieszkańcom dostępu do wody dla celów
socjalno-bytowych oraz ze względu na
zagrożenie, jakie niesie za sobą niskie
ciśnienie w sieci zabrania się podlewania
upraw rolnych, działkowych i sadowniczych, podlewania pod foliami i w
szklarniach. Nie wolno napełniać basenów
przydomowych, oczek wodnych i stawów
oraz myć samochodów.
Burmistrz Piątku
Krzysztof Lisiecki

W środę 8 kwietnia odbyła się XVIII
korespondencyjna sesja Rady Miejskiej w
Piątku. Organizację tego typu obrad
umożliwiła ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 568)
wprowadzono do ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
art.15zzx.
Wszystkie tematy oraz projekty uchwał Rada
Miejska zdążyła przedyskutować na wcześniejszym posiedzeniu wspólnym komisji,
niestety sesji zaplanowanej w terminie
późniejszym już nie dało się zorganizować.
Radni wraz z projektami uchwał otrzymali
specjalne formularze do głosowania nad
przyjęciem protokołu z XVII sesji oraz
głosowaniem nad podjęciem uchwał. Każdy
z radnych miał również możliwość złożenia
interpelacji i pytań.
Podjęte podczas sesji korespondencyjnej
uchwały dotyczyły:
- dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
- regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolu i szkołach
prowadzonych przez Gminę Piątek,
- trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Piątek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu
Łęczyca zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej,
cd. na str. 3

BURMISTRZ PIĄTKU
informuje o wznowieniu
od 4 maja br. handlu na
TARGOWISKU MIEJSKIM
w PIĄTKU.
Sprzedających i kupujących
obowiązują przepisy dotyczące
zapobiegania zagrożeniu
zakażenia COVID-19

Już na początku
kwietnia laptopy
trafiły do szkół
Komisja Europejska poparła pomysł, by
zaoszczędzone do tej pory - w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa środki w wysokości 186 mln zł przekazać na
zakup sprzętu dla szkół. W dniu 1 kwietnia
ruszył program „zdalna szkoła”. W ramach
projektu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie
zakupu sprzętu komputerowego (laptopy,
tablety) niezbędnych do wsparcia procesu
zdalnego kształcenia. Złożenie wniosku
przez JST jest gwarancją wypłaty środków
na zakup sprzętu dla szkół.
Gmina Piątek niezwłocznie przystąpiła do
projektu. Burmistrz Krzysztof Lisiecki zlecił
dyrektorom placówek oświatowych, dla których
Gmina jest organem prowadzącym,
przeprowadzenie szybkiego rozeznania w
zakresie określenia zapotrzebowania na
niezbędny sprzęt do zdalnej nauki.
Wysokość dofinansowania określona została
przez ministerstwo w sześciu kategoriach.
Głównym kryterium przydziału jednostek
samorządu terytorialnego do poszczególnych
kategorii była liczba uczniów. Gmina Piątek
zaszeregowana została do III kategorii
określającej wartość dofinansowania na
poziomie 60 000 zł.
Kierując się opublikowanymi przez
ministerstwo wytycznymi dotyczącymi parametrów sprzętu i jego maksymalną
jednostkową kwotą zakupu, wysokością
dofinansowania, zgłoszonym zapotrzebowaniem i obowiązującymi procedurami w
zakresie zakupów Gmina złożyła zamówienie
na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.
Równocześnie wykonano kolejny krok - został
napisany, wygenerowany i złożony wniosek o
dofinansowanie do Centrum Projektów Polska
Cyfrowa. Dzięki racjonalemu działaniu Gmina
Piątek wykorzystała całą kwotę określonej
przez ministerstwo dotacji.
cd. na str. 2
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Laptopy dla szkół
cd. ze str. 1
Dzięki błyskawicznym działaniom i
zaangażowaniu pracowników Urzędu
Miejskiego w Piątku udało się zakupić 30
szt. nowych laptopów, które już w
pierwszych dniach kwietnia trafiły do szkół.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku otrzymała 20
laptopów, a Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Czernikowie - 10 laptopów.
Po zinwentaryzowaniu i przygotowaniu
sprzęt został użyczony uczniom.
Środki przeznaczane na zakup sprzętu
dla uczniów i nauczycieli pochodzą z
budżetu Unii Europejskiej.
Urząd Miejski w Piątku informuje, że
złożony do CPPC wniosek został oceniony
pozytywnie i w dniu 3 kwietnia znalazł się
na liście wniosków grantowych wybranych
do dofinansowania - Program Operacyjny
Polska Cyfrowa 2014-2020Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach”.
Umowa z CPPC została podpisana w dniu
10 kwietnia 2020 r.

ARiMR: dopłaty 2020
nowy termin składania
oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega
zmianie termin na złożenie oświadczenia
potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w
odniesieniu do wniosku o przyznanie
płatności złożonego w roku 2019.
Oświadczenia potwierdzające brak zmian w
stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019
można składać od 2 marca 2020 r.
Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5
tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.
W tym roku, ze względu na epidemię
koronawirusa i konieczność ograniczenia
bezpośredniego kontaktu pracowników biur
powiatowych z interesantami, ARiMR
udostępniła rolnikom szeroki wachlarz
możliwości składania oświadczeń – można
je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę
ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty
pocztą elektroniczną na adres mailowy biura
powiatowego, a oryginał dostarczyć w
terminie późniejszym. Dokumenty można
również pozostawić w udostępnionych przy
wejściach do biur powiatowych wrzutniach
lub urnach.
Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji
eWniosekPlus i złożyć wniosek przez
internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty
drogą elektroniczną, za pośrednictwem
aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca
2 0 2 0 r. D o 8 k w i e t n i a w A R i M R
zarejestrowano blisko 120 tys. e-wniosków.
Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze
względu na zawieszenie terminu, podpisane
oświadczenie potwierdzające brak zmian
będzie można złożyć w terminie 15 dni
kalendarzowych po odwołaniu stanu
Poczta Polska przypomina miesz- zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale
kańcom, właścicielom budynków nie później niż do ostatniego dnia składania
mieszkalnych o obowiązku posiadania wniosków o przyznanie płatności.
oddawczej skrzynki pocztowej (Art. 40.1
Ustawy Prawo Pocztowe).
Szczególna sytuacja związana z epidemią,
w praktyce utrudnia dziś wielu osobom
nieposiadającym skrzynek, korzystanie z
usług pocztowych. Odbiór korespondencji
rejestrowanej wymaga bowiem wizyty w Osoby, które złożyły wniosek o wydanie
dowodu osobistego otrzymują nowy
placówce pocztowej.
Tymczasem, posiadając skrzynkę na komunikat dotyczący gotowości wydanego
swojej posesji, każdy może bezpłatnie dokumentu do odbioru.
złożyć stosowne żądanie doręczania listów Zgodnie z treścią otrzymywanej informacji
poleconych do skrzynki, o czym klient „Twój nowy dowód osobisty jest gotowy. Nie
zostanie każdorazowo poinformowany przychodź do urzędu! Najpierw ustal termin
poprzez sms lub e-mail. Szczegóły odbioru! Zadzwoń lub napisz email do
dotyczące żądania doręczania listów urzędu, który przyjął wniosek.” termin
poleconych do skrzynki pocztowej oraz odbioru dokumentu należy uzgodnić także w
formularz zgłoszenia takiego żądania Urzędzie Miejskim w Piątku
z n a j d z i e c i e P a ń s t w o m . i n . n a - telefonicznie - 24 722 11 23
www.gminapiatek.pl Takie rozwiązanie - mailowo: ewidencja@ugpiatek.pl
oznacza brak awiza i konieczności wizyty Aktualna treść komunikatu wpisuje się we
wskazywane przez organy gmin zmiany w
w Urzędzie Pocztowym.
Dziś przy istotnej części posesji, nie ma organizacji ich pracy oraz związaną z tym
skrzynek a ich umieszczenie ograniczy do ograniczoną obsługą interesantów, jakie na
minimum bezpośredni kontakt z listono- czas trwania stanu epidemii zostały
szem pozytywnie wpływając na zdrowie i wprowadzone w urzędach.
bezpieczeństwo zarówno mieszkańców W przypadku spraw związanych z obsługą
dowodów osobistych, ich odbiór następuje –
jak i pracowników Poczty Polskiej.
Urząd Miejski w Piątku przypomina tak jak jest to wskazywane w tym
Mieszkańcom o równie ważnym elemen- komunikacie - dopiero po wcześniejszym
cie, jakim są tabliczki z numerami posesji. indywidualnym umówieniu terminu wizyty.

Poczta Polska
przypomina
o obowiązku
posiadania skrzynki
pocztowej

Umów termin odbioru
dowodu osobistego
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„PodłączeniNiewykluczeni” wydłużony okres
trwałości projektu
Z dniem 30 kwietnia 2020 r. miał dobiec końca
okres trwałości realizowanego przez Gminę
Piątek projektu „Podłączeni-Niewykluczeni” w
ramach którego 300 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało
komputer i bezpłatny dostęp do Internetu oraz
na terenie gminy powstało siedem świetlic
internetowych, tzw. PIAPów (w których
zainstalowano 70 zestawów komputerowych) umożliwiających zainteresowanym
mieszkańcom gminy naukę obsługi
komputera i skorzystanie z Internetu.
W dniach 17-18 marca przeprowadzona
została przez Centrum Projektów Polska
Cyfrowa kontrola trwałości. Zespół
kontrolujący stwierdził zachowanie trwałości
projektu nr POIG.08.03.00-10-369/13
„Podłączeni - Niewykluczeni. Działanie
przeciw wykluczeniu cyfrowemu”. Cel projektu
został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w
ramach projektu zostały osiągnięte oraz są
utrzymywane w okresie trwałości.
Ze względu na obecną sytuacje epidemiczną,
mając na uwadze zapewnienie dostępu do
e-usług sektora administracyjnego oraz
zapewnienie możliwości korzystania ze
zdalnego nauczania okres trwałości projektu
został przedłużony.
Od II połowy kwietnia do Beneficjentów
rozesłany jest stosowny Aneks do umowy
użyczenia – wydłużający okres trwałości
projektu do 28 grudnia 2020 r. Beneficjenci
nadal będą mogli korzystać z użyczonego
sprzętu oraz dostępu do Internetu na
dotychczasowych zasadach.
Prosimy o podpisanie otrzymanego Aneksu (2
egzemplarze) i zwrocie jednego egzemplarza
do Urzędu Miejskiego w Piątku (podpisany
egzemplarz aneksu należy wrzucić do
skrzynki podawczej ustawionej przed
wejściem do budynku urzędu lub wysłać
listem). Drugi egzemplarz Aneksu należy
pozostawić dla siebie.
Pod koniec roku 2020 podjęta zostanie
decyzja w temacie używanego przez
Beneficjentów sprzętu komputerowego i sieci
LTE, które stanowią własność Gminy Piątek.
O podjętej decyzji i działaniach jakie zostaną
wdrożone w tym zakresie informować
będziemy Beneficjentów m.in. poprzez stronę
internetową oraz na łamach informatora.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Piątku
uruchomił dyżur telefoniczny
dla osób starszych,
samotnych
i niepełnosprawnych
w związku z
rozpowszechnianiem się
wirusa COVID-19.
Dyżur pod nr telefonu:

537-121-532
w godzinach 7.30- 19.00

Expresem
przez Gminę Piątek
- Radni Rady Miejskiej w Piątku wsparli
personel medyczny Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Marii SkłodowskiejCurie w Zgierzu. Zebrane przez radnych
środki w kwocie 3 200 zł zostały wpłacone na
konto Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu z
przeznaczeniem na zakup środków ochrony
osobistej. Osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia szpitalowi w Zgierzu mogą
dokonywać wpłat na konto Stowarzyszenia
14 1020 3440 0000 7102 0086 1575
- na wsparcie działań oczekuje też ZOZ w
Łęczycy. Ze względu na zagrożenie
epidemiologiczne istnieje konieczność
zakupu zwiększonej ilości środków ochrony
osobistej dla pacjentów i personelu. W tej
sytuacji liczy się każda pomoc z Państwo
strony. Darowizny prosimy wpłacać na konto:
77 1130 1163 0014 7046 6420 0002
- w dniach 15 i 16 kwietnia br.
przeprowadzono dystrybucję maseczek
ochronnych dla mieszkańców Gminy Piątek.
Maseczki dostarczane były do sołtysów,
skąd sukcesywnie odbierali je mieszkańcy.
Dziękujemy sołtysom za pomoc w sprawnej
dystrybucji
maseczek. Koszt zakupu
maseczek dla Mieszkańców naszej gminy od
miejscowego producenta wyniósł 21 tys. zł.
- w związku z rozprzestrzenianiem się
pandemii koronawirusa funkcjonariusze
Biura Prewencji Komendy Głównej Policji
apelują o zachowanie ostrożności i rozsądku
oraz przestrzegają przed oszustami.
Pamiętajmy, że przestępcy, wykorzystując
obawę i niepewność związaną z epidemią,
chcą wyłudzić pieniądze lub wprowadzić
dezinformację, zasypując sieć oraz media
fałszywymi informacjami.
- pomimo trudnych warunków spowodowanych ogłoszeniem stanu epidemii Gmina
Piątek prowadzi prace w ramach projektu pn.
„Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w
Piątku przy ul. Szkolnej 1”. Roboty
przebiegają zgodnie z planem. Wykorzystując czas przerwy w zajęciach szkolnych
kontynuowane są czynności w zakresie
modernizacji wewnętrznych instalacji c.o.
wymiany stolarki okiennej oraz prace
związane z modernizacją źródła ciepła.
- z terenu PSZOK w Pokrzywnicy została
wywieziona do recyklingu folia z tuneli
rolniczych. Na ten cel Gmina pozyskała z
NFOŚ dofinansowanie w kwocie 56 tys. zł.
- zakończony został nabór wniosków na
usuwanie azbestu z terenu Gminy Piątek.
Wpłynęło 25 wniosków. Trwa jeszcze nabór
wniosków na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, który zakończy się
31 maja br.
- Urząd Marszałkowski rozstrzygnął nabór
wniosków w ramach RPO na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Złożony przez Gminę Piątek wniosek (na 8
budynków) został wysoko oceniony (10
miejsce na liście głównej) i przeznaczony do
dofinansowania kwotą 2 249 799,39 ze
środków UE. Całkowity koszt projektu to
kwota 3 777 985 zł.

Korespondencyjna
sesja - cd ze str. 1
Podjęte uchwały cd. ze str. 1:
- Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Piątek,
- określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub
worek o określonej pojemności,
- ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe,
- zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2020 r.
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy na rok 2021 środków
stanowiących fundusz sołecki,
- określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i
podatku od nieruchomości od osób
fizycznych.
Interpelacje i zapytania radnych:
- postulat, aby środki przeznaczone na
organizację tegorocznego Dnia Nowalijki,
który ze względu na obecną sytuację nie
odbędzie się przeznaczyć na zakup
respiratora dla OSP Piątek, a jeśli środki te
byłyby niewystarczające to na zakup
maszyny do ozonowania - propozycja będzie
rozpatrzona przez Radę Miejską.
- fundusz sołecki - za mało na działania w
sołectwie, chyba ze będzie dołożone z
funduszu gminy - są odpowiednie fundusze
sołeckie do pozyskania - np. z Urzędu
Marszałkowskiego i z nich należy korzystać.
Natomiast po raz kolejny przypominam, że
wysokie koszty oświetlenia drogowego
terenu wszystkich sołectw nie pozwalają nam
na uruchomienie dodatkowych funduszy na
sołectwa.
- jak wygląda odbiór zużytej folii rolniczej?
Gdzie, kiedy i jak rolnicy mogą taką folię
dostarczyć? - Gmina jest zobowiązana do
odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej. Natomiast odpady
powstające w wyniku działalności rolniczej
rolnik musi zagospodarować sam.
- Jakie będą konsekwencje ekonomiczne i
społeczne epidemii koronawirusa dla gminy
Piątek? - tego nikt nie jest w stanie w chwili
obecnej przewidzieć.
- Czy Dzień Nowalijki zostanie odwołany? tegoroczny Dzień Nowalijki zostaje odwołany.
- Czy trwają przygotowania na powrót dzieci
do szkół? - nasze szkoły są gotowe w każdej
chwili na powrót dzieci.
- Czy przewidziane są obniżki płac dla
pracowników gminy, którzy nie pracują lub
pracują mniej - np. GOK, Biblioteka,
sprzątaczki w szkołach? - nikt nie pracuje
mniej, pracuje tylko inaczej, wykonując
polecenia przełożonych. Nie przewiduje się
też obniżek płac.

Infolinia Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
+48 695 422 338
+48 782 236 442
+48 663 154 463

+48 663 114 439
+48 782 277 228
+48 665 386 932

W/wymienione numery stanowią infolinię
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
województwa łódzkiego, dedykowaną
wyłącznie sprawom związanym z
koronawirusem SARS-CoV-2.
Wskazane numery telefonów są czynne
przez cały tydzień (włącznie z sobotą
i niedzielą) w godz. 8:00 - 22:00.

Informacja
ZOZ w Łęczycy
W związku z obecną sytuacją
epidemiczną Zespół Opieki Zdrowotnej
zgodnie z wytycznymi NFZ uruchomił
porady telefoniczne.

24 388 63 97 do poradni:
- alergologicznej dla dzieci
- endokrynologiczna
- kardiologiczna
- dermatologiczna
- neurologiczna i neurologiczna dla
dzieci
- onkologiczna
- gruźlicy i chorób płuc
- medycyny sportowej
- chirurgii urazowo ortopedycznej
- okulistyczna
- otolaryngologiczna
- urologiczna

24 388 17 17 do poradni:
- chirurgii ogólnej
- chirurgii naczyniowej

24 721 27 55 do poradni:
- ginekologiczno-położniczej
Telefon alarmowy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęczycy

663 735 628
Telefoniczna Informacja Pacjenta
800 190 590 Tu uzyskasz informacje o
postępowania w sytuacji podejrzenia
zakażenia koronawirusem.

MYJNIA PAROWA
w ŚRODKU POLSKI
Myjnia poleca usługi z zakresu
czyszczenia, prania i dezynfekcji:
- samochodów/busów/autokarów
- motocykli/quadów/rowerów
- sof/kanap/foteli
- dywanów/chodników/wykładzin
- witryn sklepowych/kostki
brukowej, elewacji
- tarasów/mebli ogrodowych,
dachów
- nagrobków/pomników
Kontakt:

Piątek, ul. Nadrzeczna 3,
tel. 729 658 828.
Zapraszamy!
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Harmonogram
odbioru odpadów
Urząd Miejski w Piątku informuje, że
miesięczną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiścić
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu
Gminy Piątek albo przelewem na rachunek
bankowy Gminy Piątek o numerze
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w
terminach:
- za miesiąc maj - do 31.05.2020 r.
W roku 2020 odbiór śmieci we wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
- komunalnych: 14.05, 28.05
- zielonych (brązowe worki): 14.05,
28.05
- selektywnych (żółte worki): 25.05
- selektywnych (zielone worki): 25.05
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy piątek
Uwaga!
Do żółtych worków można wkładać
wyłącznie butelki plastikowe po napojach
i chemii domowej, puszki po napojach
i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku,
opakowania z papieru lub tektury, gazety
i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery,
papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty,
torebki papierowe, papier pakowy.
Worki brązowe na odpady BIO
wystawiane są w dniu odbioru odpadów
komunalnych (odpady odbierane będą
wyłącznie z koszy i worków ).
Zielone worki przeznaczone są na szkło
zbierane u źródła. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać
szkło (również plastik) do punktów
gniazdowych rozstawionych w 31
miejscach na terenie gminy Piątek.
Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice: Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska
ZSMR, Kutnowska - sklep, Łowicka
(targowica), Literacka (przy cmentarzu),
Sułkowska (przy DINO), Łęczycka (przy
cmentarzu) Piekary - świetlica, Górki
Pęcławskie - sklep,Goślub-Osada, Goślub
OSP, Balków - sklep, Czerników - szkoła,
Śladków Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica sklep, Konarzew - sklep, Konarzew - plac
zabaw, Witów - sklep, Jasionna - dawna
SKR, Janków - remiza OSP, Bielice, Stare
Piaski, Sypin (rozdroże), Pokrzywnica,
Mysłówka (rozdroże na Dunaj).
UWAGA: Butelki typu PET, przed
wrzuceniem do pojemnika prosimy
zgniatać!!!
Szkło i plastik dostarczany do punktów
gniazdowych prosimy wrzucać do
pojemników, a nie zostawiać obok!!!
Gazeta
Gazetasamorządowa
samorządowazzŚrodka
ŚrodkaPolski
Polski- Informator
w Piątku
InformatorUrzędu
Urzędui iRady
RadyMiejskiej
Gminy Piątek
Wydawca:
Piątku
Wydawca:Urząd
UrządMiejski
Gminy wPiątek
Adres:
Piątku,Rynek
Rynek1616
Adres:Urząd
UrządMiejski
Gminy wPiątek,
tel.
tel.24
24722
72211
1158,
58, 24
24722
72210
1077
77
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl
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Zaproszenie do
wypełnienia ankiety
Szanowni Państwo !
W związku z trwającymi pracami nad
projektem zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek dotyczy: dostosowania
obecnie obowiązującej polityki przestrzennej gminy do zgłaszanego przez
inwestorów zapotrzebowania na tereny
produkcyjno - usługowe oraz umożliwienia
realizacji inwestycji polegającej na
przystosowaniu istniejących
obiektów
budowlanych do pełnienia funkcji związanych z pomocą społeczną.
Burmistrz Piątku zaprasza Państwa do
uczestnictwa w pracach projektowych nad
tworzonym dokumentem.
Serdecznie zapraszamy do podzielenia się
swoją opinią !
Celem projektu jest aktywne włączanie
mieszkańców w proces planowania oraz
kształtowanie przestrzeni z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Takie podejście umożliwia uwzględnienie
potrzeb różnych grup społecznych i
prowadzi do dojrzałego i sprawnego
budowania polityki
przestrzennej w
gminie.
Gmina Piątek otrzymała na ten cel
wsparcie finansowe w wysokości 60
794,00 zł, które zostanie przeznaczone na
rzecz przepro-wadzenia konsultacji
społecznych w ramach I etapu procesu
opracowywania dokumentacji w obszarze
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospoda-rowania przestrzennego dla
obrębu Bielice i Łęka oraz Sypin Borowiec.
Projekt jest realizowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.
Ankieta jest dostępna na stronie
internetowej
www.gminapiatek.pl w
dziale Aktualności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku w związku ze stanem
epidemii związanym z COVID-19
poszukuje osób chętnych do
wsparcia naszej jednostki w
niesieniu pomocy.
Wspólne działania polegałyby na
robieniu zakupów osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Pomoc udzielana będzie
osobom, które nie są objęte
kwarantanną, a ze względu na wiek
czy też ograniczoną sprawność są w
grupie szczególnego ryzyka.
Osoby chętne do pomocy prosimy o
kontakt z pracownikami socjalnymi
GOPS pod nr tel. 24 722 13 63 lub
Kierownikiem GOPS w Piątku pod
nr tel. 537 121 532.

GDDKiA przypomina
o obowiązku ochrony
słupków granicznych
pasa drogowego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Łodzi rejon w Kutnie, w
związku ze stwierdzeniem uszkodzeń
znaków granicznych pasa drogowego,
przypomina właścicielom nieruchomości
przyległych do dróg krajowych i autostrad
o obowiązku ochrony słupków granicznych
pasa drogowego.
Pasy drogowe zostały trwale utworzone i
oznaczone słupkami betonowymi z napisem
„PD”A/Pas drogowy”. Powyższe znaki służą
ochronie pasa drogowego i jednocześnie
określają granice własności działek
przyległych do dróg krajowych i autostrad.
Samowolne usuwanie lub niszczenie/dewastacja znaków geodezyjnych w tym
wypadku słupków granicznych pasa
drogowego jest niezgodne z prawem, co
potwierdzają przepisy:
- art. 15 art. 15, ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2020 r. poz. 276, 284. ze. zm.) określa, że
„znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie." Właściciel lub
inna osoba władająca nieruchomością, na
której znajdują się znaki geodezyjne,
urządzenia zabezpieczające te znaki oraz
budowle triangulacyjne, są obowiązani:
1)nie dokonywać czynności powodujących
ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
2)niezwłocznie zawiadomić właściwego
starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu,
przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie
bezpieczeństwu życia lub mienia.
Zgodnie z art. 48 ust. 5 w/w ustawy: „kto
wbrew przepisom art. 15 (ochrona znaku
geodezyjnego) niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urządzenia zabezpieczające
te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także
nie zawiadamia właściwych organów o
zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń
zabezpieczających te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, (...) podlega karze
grzywny."
Wykonanie wznowienia znaku granicznego winowajca zleca na swój koszt
uprawnionemu geodecie.
Mając na uwadze, że część mieszkańców
może nie wiedzieć o konsekwencjach
niszczenia znaków geodezyjnych, a brak
znajomości prawa nie zwalnia z jego
respektowania, GDDKiA oddział w Łodzi
Rejon w Kutnie przypomina właścicielom
działek położonych w sąsiedztwie dróg
krajowych i autostrad o obowiązujących
przepisach informując jednocześnie o
zgłoszeniu dotychczas wykrytych uszkodzeń
słupków granicznym odpowiednim służbom.
Pismo GDDKiA oddział w Łodzi, rejon Kutno
publikowane jest na www.gminapiatek.pl

