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dla psów w schronisku.

Absolutorium dla Burmistrza Piątku - z obrad
XXI sesji Rady Miejskiej w Piątku
W środę 24 czerwca w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Piątku odbyła się XXI
sesja Rady Miejskiej w Piątku.
Po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu z
XIX i XX sesji radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwał rady
i działalności w okresie między sesjami.
Następnie sprawozdania z pracy
poszczególnych Komisji RM złożyli ich
przewodniczący. Osobnym punktem obrad
było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Piątku.
Punkt 7 obrad XXI sesji Rady Miejskiej w
Piątku zakładał debatę nad Raportem o
stanie Gminy Piątek za rok 2019.
Raport o Stanie Gminy Piątek jest
zestawieniem najważniejszych danych o
naszym samorządzie. To kompendium
wiedzy o sytuacji w Gminie Piątek. Raport
stanowi podsumowanie działalności
samorządu gminnego za rok 2019. Dokument został przygotowany na podstawie
twardych danych. Nie stanowi oceny i brak
w nim komentarzy na temat poszczególnych działań. Chcemy pokazać fakty
przedstawione w sposób czytelny, tak aby
to każdy Mieszkaniec mógł wyrobić sobie
opinię o stanie naszego samorządu. Raport
o Stanie Gminy Piątek to swego rodzaju
sprawozdanie z pracy naszej administracji
publicznej. Zadania samorządu są bardzo
szerokie: od edukacji, poprzez inwestycje,
kulturę, po sport i rekreację. A suma
wszystkich działań składa się na jakość
życia mieszkańców. Zakres informacji
zawartych w niniejszym dokumencie
posłuży wszystkim mieszkańcom Gminy
Piątek do zwiększenia wiedzy na temat
funkcjonowania samorządu gminnego.
W trakcie debaty nad Raportem radni
stwierdzili, że jest on przejrzysty,
skrupulatny
i
czytelny. Nie wymaga
poprawek i uzupełnień.

Podczas XXI sesji podjęte zostały uchwały w
sprawie:
- udzielenia Burmistrzowi Piątku wotum
zaufania - uchwała podjęta jednogłośnie,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Piątek za 2019 rok - uchwała
podjęta jednogłośnie,
- absolutorium dla Burmistrza Piątku z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok - uchwała
podjęta jednogłośnie,
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2020 - 2032 - uchwała podjęta
jednogłośnie,
- dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek
- uchwała podjęta jednogłośnie,
- uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Piątek - uchwała podjęta jednogłośnie,
- udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - uchwała podjęta jednogłośnie.
Gościem obrad był Dariusz Struszczak,
dyrektor GOK w Piątku, który przedstawił
informacje na temat pracy ośrodka,
problemów wynikających z braku samodzielnego lokum, zatrudnienia i finansów
placówki. Dyrektor odpowiedział również na
pytania radnych.
Interpelacje i zapytania radnych:
- czy działka przy ulicy Szkolnej, którą gmina
chce nabyć ma już uregulowany status
prawny i czy planowana budowa parkingu na
tej działce będzie miała miejsce w bieżącym
roku? - nie, ponieważ nastąpiła wymiana
części działek pomiędzy sąsiadami. Nadal
jesteśmy zainteresowani jej wykupem, a
właściciel sprzedażą, nie mniej jednak cały
proces trzeba przeprowadzić od początku
włącznie z podjęciem nowej uchwały.

Powszechny
Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie
przeprowadzony w dniach od 1 września do 30
listopada 2020 r. na terenie całego kraju,
według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w
spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy
gospodarstw rolnych są zobowiązani do
udzielania dokładnych, wyczerpujących i
zgodnych z prawdą odpowiedzi. Obowiązek
realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak
również wynika on z rekomendacji FAO,
zawartych w dokumencie pn. Światowy
program spisów rolnych rundy 2020 r. Krajową
podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest
ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1728).
Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz
polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym
do podejmowania trafnych strategicznych
decyzji opartych na analizie danych. Spisem
objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w
Polsce prowadzone przez:
- osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź
poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym
nieposiadające użytków rolnych, prowadzące
działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję
rolną o skali określonej progami, których
wielkość jest określona w załączniku nr 1 do
ustawy,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć
m.in.:
- cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
- sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów
rolnych,
- struktury dochodów,
- aktywności ekonomicznej,
cd. na str. 2
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 1

Absolutorium dla
Burmistrza Piątku z obrad
XXI sesji Rady
Miejskiej w Piątku
- cd. ze str. 1
Interpelacje i zapytania radnych cd.:
- prośba o petycję do Starostwa Powiatowego w sprawie usprawnienia obsługi
interesantów rejestrujących pojazdy petycja będzie skierowana do Starostwa.
- czy będzie poruszona w najbliższym
czasie sprawa budowy boiska przy szkole
w Czernikowie? - budowę boiska można
wprowadzić do przyszłorocznego budżetu. Decyzja w tej sprawie należy do Rady.
- czy prowadzone były rozmowy z
właścicielami samochodów ciężarowych
parkujących na targowicy w temacie
sobotniego handlu na targowicy? rozmowy nie były prowadzone. Do końca
roku 2020 zawarta jest umowa, którą
trzebaby wypowiedzieć lub aneksować. W
chcieli obecnej nie ma możliwości
wprowadzenia handlu w soboty.
- czy nie jest stosowne ograniczeni,e a
nawet zakaz parkowania ciągnikom
siodłowym (TIR) na parkingu za
Pomnikiem Krzyż? - jeśli Rada Miejska
zobowiąże Burmistrza do wprowadzenia
zakazu parkowania TIRÓW na tym
parkingu, to taki zakaz zostanie
wprowadzony.
- kto odpowiada za przycinanie trawników
przy ul. Łowickiej i Zgierskiej oraz ronda? za koszenie trawników przy ul. Łowickiej w
Piątku odpowiada ZDW w Łowiczu, a przy
ul. Zgierskiej ZDW w Poddębicach.
- mieszkańcy ul. Pokrzywnej proszą o
wycięcie trawy przy chodniku na
wysokości starej mleczarni - do właściciela
posesji są wysyłane pisma o zrobienie
porządku na tym terenie i przed nim.
- czy mamy informację na jakim etapie są
rozmowy i negocjacje Zakładu Energetycznego z użytkownikami gruntów na
terenie Gminy Żychlin i Bedlno, po których
ma być prowadzona linia wysokiego
napięcia do GPZ w Piątku? - rozmowy w
powyższej sprawie trwają.
- prośba o zgłoszenie ZDW lub Zakładowi
Energetycznemu wycięcie uschniętego
drzewa, które zagraża linii energetycznej i
przechodniom na ul. Kutnowskiej (około nr
80) - drzewo to rośnie na prywatnej
posesji, w trudnej lokalizacji pod liniami
energetycznymi. Drzewa tego nie chcą
wyciąć drogowcy, energetycy ani też
strażacy z OSP.
- prośba o usunięcie pnia, który wystaje na
chodniku ulicy i przez który przechodnie
potykaj a się (róg ulicy Kościelnej i
Szpitalnej) oraz przycięcie drzew, które
podczas wiatru i ulewnych deszczy
napierają na linię energetyczną i zagrażają
przechodniom - pień na chodniku będzie
usunięty, a przycięcie drzew będzie
zgłoszone do Zakładu Energetycznego.
- czy Urząd Miejski w Piątku korzysta z
tarczy antykryzysowej? Jeśli tak to w jakiej
kwocie? - do tej pory Urząd Miejski
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 2

Nieodpłatna pomoc
prawna

Powszechny Spis
Rolny 2020 - cd. ze str. 1

Osoby znajdujace się w trudnej sytuacji
mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną
pomoc w jednym z 1500 punktów w całej
Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
- Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w
każdej życiowej sprawie, w tym między
innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich,
rodzinnych, czy pracowniczych;
- Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez
minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na
pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu
Skarbowego, Urzędu Pracy.
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
- Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
- Informację o twoich prawach i obowiązkach
w danej sytuacji;
- Wskazanie sposobu rozwiązania twojego
problemu prawnego;
- Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków
Gdzie szukać pomocy?
- Na stronie www.np.ms.gov.pl.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć
m.in.:
- sposobu użytkowania gruntów, powierzchni
zasiewów, nawożenia, zastosowania środków
ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, chowu i hodowli ryb, budynków
gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o
gospodarstwach rolnych poprzez:
- Samospis internetowy przeprowadzony za
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która
będzie dostępna na stronie internetowej
poświęconej spisowi;
- odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym
przeprowadzanym przez rachmistrza
telefonicznego,
- odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim
przeprowadzanym przez rachmistrza
terenowego, który odwiedzi gospodarstwo
rolne.
Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są
obowiązane do przestrzegania tajemnicy
statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy
rachmistrzowie są pouczani o istocie
tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej
niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne
przyrzeczenie następującej treści:
„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje
prace na rzecz statystyki publicznej z całą
rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową
statystyka, a poznane w czasie ich
wykonywania dane jednostkowe zachowam w
tajemnicy wobec osób trzecich.”

Wybory uzupełniające
do Rady Miejskiej
w Piątku
Na mocy zarządzenia nr 78/2020 Wojewody
Łódzkiego w niedzielę 9 sierpnia 2020 r. w
odbędą się wybory uzupełniające do Rady
Miejskiej w Piątku w okręgu wyborczym nr 9.
Mieszkańcy tego okręgu (sołectwo: BieliceBroników obejmujące miejscowości: Bielice,
Broników, sołectwo: Łęka, sołectwo: Orenice)
wybierać będą jednego radnego.
Obwodowa Komisja Wyborcza dla tych
wyborów będzie mieściła się w Szkole
Podstawowej w Piątku - ul. Szkolna 1.
Informacje dotyczące wyborów uzupełniających publikowane są na stronie
www.bip.ugpiatek.pl
- zakładka:
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY
MIEJSKIEJ W PIĄTKU.
w Piątku nie korzystał z tarczy antykryzysowej. Na zakupione maseczki ochronne,
rękawice i płyn do dezynfekcji zostało
wykonane zestawienie i wysłane do Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi.
- czy rolnik z terenu Gminy Piątek, który
założy instalację fotowoltaiczną na terenie
własnego gospodarstwa może otrzymać ulgę
w podatku rolnym? - rolnik, który założył
instalację fotowoltaiczną na terenie własnego
gospodarstwa może otrzymać ulgę w
podatku rolnym.
Wnioski i oświadczenia radnych dotyczyły:
- wykaszania poboczy przy ul. Literackiej,
- pismo w sprawie niewyrażenia zgody na
kryty rów przy ulicy Nowy Świat,
- nazwy ronda w Piątku
Rada Miejska w Piątku wystąpi z propozycjami nazwy ronda do mieszkańców, którzy
będą mogli się w tym temacie wypowiedzieć wziąć udział w głosowaniu.

Łódzki e-bazarek
Rolniku! Przedsiębiorco!
Chcesz sprzedać swoje produkty? - płody
rolne, warzywa, owoce, miody, zwierzęta
gospodarskie, zdrową żywność, ryby,
usługi rolnicze, maszyny rolnicze, a może
szukasz pracowników sezonowych?
Daj ogłoszenie na platformie
www. lodzkiebazarek.pl
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach, jako jedna
z czołowych firm działających na rzecz
rolnictwa, od początku swojego istnienia
wspiera lokalnych przedsiębiorców oraz
wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców
naszego województwa. Dziś chcieliśmy
zainteresować Państwa naszą nową
inicjatywą – zapraszamy na naszą platformę
Łódzki e-bazarek, gdzie znajdziecie Państwo
kontakty do lokalnych sprzedawców,
producentów branży rolniczej, a także krótką
charakterystykę oferowanych produktów oraz
dane kontaktowe sprzedawców/producentów.
Chcemy ułatwić kontakt producentów z
konsumentami – pierwszym umożliwić
sprzedaż produktów lub usług bez udziału
pośredników w dowolnym czasie i miejscu;
drugim natomiast wybrać swojego dostawcę i
kupować produkty świeże i z wiadomego
źródła. Mamy nadzieję, że ta forma zyska
Państwa akceptację, a tym samym szerokie
grono odbiorców!
Zapraszamy! www.lodzkiebazarek.pl

Expresem
przez Gminę Piątek
- koronawirus wciąż stanowi zagrożenie
dla naszego zdrowia! Nie zapominaj o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa
często myj ręce lub odkażaj je płynem do
dezynfekcji, stosuj 2-metrowy dystans lub
zasłaniaj usta i nos, bezwzględnie zasłaniaj
usta i nos w środkach komunikacji i ogólnodostępnych pomieszczeniach zamkniętych.
- Burmistrz Piątku podpisał umowę o
dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Piątek” z Województwem
Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd
Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość
projektu wynosi 3 777 985 zł, kwota
dofinansowania 2 249 799,39 zł.
- przy współpracy Gminnego Ośrodka
Kultury, Urzędu Miejskiego w Piątku z
głównym organizatorem - panem Piotrem
Bilińskim odbył się na terenie parku w
Sułkowicach Pierwszych koncert z cyklu
„Muzyka i Sztuka w sercu Polski”, w którym
udział wzięli: prof. Konstanty Andrzej Kulka,
prof. Andrzej Wróbel i Gwidon Ciężarek.
Koncertowi towarzyszyła wystawa fotografii
Jerzego Macieja Koby.
- nominowany przez Gminę Bielawy Urząd
Miejski w Piątku podjął wyzwanie i wziął
udział w akcji #gaszynchallenge. Po
wykonaniu ćwiczeń przeprowadzono kwestę
i zebrane środki wpłacono na konto 5-miesięcznej Zosi, która zmaga się z rdzeniowym
zanikiem mięśni. Do udziału w akcji Urząd
Miejski w Piątku nominował
TMPiO,
Wiadomości z Centrum Polski i Gminę
Świnice Warckie.
- Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza,
że udostępnia społeczeństwu projekt
uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w
sprawie programu ochrony powietrza i planu
działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej
wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko. Z treścią wyżej wymienionego
projektu można zapoznać się m.in. na stronie
BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz na stronie internetowej
www.powietrze.lodzkie.pl.
- 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
poprzez wypełnienie ankiety publikowanej
na stronie www.gminapiatek.pl
- zakończony został nabór wniosków na
usuwanie azbestu z terenu Gminy Piątek.
Złożonych zostało 25 wniosków. Urząd
Miejski pozyskał na ten cel z WFOŚiGW
dofinansowanie w wysokości około 25 tys. zł.
Resztę kwoty na ten cel uzupełni budżet
gminy.

Informacje GOPS w Piątku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Piątku informuje, że wnioski w sprawie
ustalenia prawa do:
- świadczenia "Dobry Start",
- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okres zasiłkowy 2020/2021 są przyjmowane drogą elektroniczną (bankowość
elektroniczna, platforma ZUS, platforma
Empatia, ePUAP) - od dnia 1 lipca, a w formie
papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia.
U WA G A D O T Y C Z Y W N I O S K Ó W O
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
Nie ma potrzeby składania wniosku o
przyznanie świadczenia wychowawczego
(500+) w roku 2020, gdyż na ten rok
świadczenia są już przyznane informacjami
wydanymi po 01-07-2019 r. Wnioski w
sprawie ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego na kolejny okres będą
przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021r.,
a w przypadku wniosków składanych drogą
elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 r.

Środki dla KGW
od ARiMR
W roku 2020 koła gospodyń wiejskich
mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na
swoją działalność. Nabór wniosków
rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do
30 września 2020 r., chyba że wcześniej
wyczerpana zostanie tegoroczna pula
środków przewidziana na ten cel, która
wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać
się w biurach powiatowych Agencji.
By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest
finansowane z budżetu państwa, koło musi
być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w
nim 9124 organizacji tego typu.
Wysokość pomocy dla koła uzależniona
jest od liczby jego członków. I wynosi:
3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż
30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31
do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku,
gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła
gospodyń wiejskich, które chcą działać w
oparciu o ustawę nadającą im osobowość
prawną, umożliwiającą prowadzenie
działalności gospodarczej i dostęp do
państwowych dotacji, mogą powstawać nie
tylko na wsiach. Mogą być one tworzone
również w miastach liczących do 5 tys.
mieszkańców, a także na terenie sołectw
położonych w granicach miast.
Program wsparcia dla KGW cieszy się
rosnącym zainteresowaniem. W 2018 r. ze
wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół,
które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.
Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł
trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.
Szczegółowe informacje dotyczące
dofinansowania można otrzymać w
placówkach ARiMR, pod numerem
bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na
stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Od 1 października 2020 r. kryterium
dochodowe uprawniające do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego wynosić będzie
900,00 zł na osobę.
Będzie miało
zastosowanie pierwszy raz we wnioskach
na okres świadczeniowy zaczynający się
1 października 2020 r. Od tej daty zacznie
także obowiązywać w świadczeniach z
funduszu alimentacyjnego mechanizm
"złotówka za złotówkę" - w przypadku, gdy
dochód na osobę przekracza kryterium
dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota
świadczenia alimentacyjnego przysługującego danej osobie, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego przysługuje w
wysokości różnicy między kwotą
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
przysługującego danej osobie uprawnionej,
a kwotą o którą zostało przekroczone
kryterium dochodowe w przeliczeniu na
osobę w rodzinie. W przypadku gdy różnica
jest niższa niż 100,00 zł świadczenie nie
przysługuje.

Stypendia sportowe
Burmistrza Piątku
Na zakończenie roku szkolnego
2019/2020 Burmistrz Piątku - Krzysztof
Lisiecki przyznał stypendia za szczególne
osiągnięcia sportowe. Otrzymali je:
- Szymon Nikodem Frankiewicz, kończący
klasę IV b, w kwocie 2000 zł.
- Witold Przemysław Matusiak, kończący
klasę VIa, w kwocie 1 000 zł. Gratulujemy i
życzymy kolejnych sukcesów.
Z okazji zakończenia roku szkolnego,
wyjątkowego roku szkolnego, który
wzbogacił nas o nieznane dotychczas
doświadczenia związane z zagrożeniem
coronavirusem i rozpoczynających się
wakacji dziękuję za trudną ale jakże
owocną pracę. Życzę całemu Gronu
Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom placówek oświatowych wszelkiej
pomyślności, wielu sukcesów oraz
satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzę
również udanego wypoczynku a także
regeneracji sił, by w przyszłym roku
szkolnym mogli Państwo dalej podejmować trud wychowania młodego
pokolenia.
Kochani uczniowie, pragnę pogratulować
Wam zaangażowania, wytrwałości i
konsekwencji w zdobywaniu wiedzy,
szczególnie w ostatnich miesiącach
kończącego się roku szkolnego
2019/2020. Przed Wami czas wypoczynku.
Wypoczywajcie więc i zbierajcie siły na
nowy rok szkolny. Życzę Wam pięknej
pogody, wspaniałych przygód, a przede
wszystkim bezpiecznych wakacji i
szczęśliwego powrotu do szkoły.
Słowa podziękowania i życzenia kieruję
również do Rodziców, którzy zawsze
wspierają działania szkół, służą swoją radą
i pomocą.
Krzysztof Lisiecki
Burmistrz Piątku
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Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek
Urząd Miejski w Piątku informuje, że
miesięczną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiścić
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu
Miejskiego w Piątku albo przelewem na
rachunek bankowy Gminy Piątek o
numerze
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w
terminach:
- za miesiąc lipiec - do 31.07.2020 r.
- za miesiąc sierpień - do 31.08.2020 r.
- za miesiąc wrzesień - do 30.09.2020 r.
- za miesiąc październik - do 31.10.2020 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2020 r.
- za miesiąc grudzień - do 31.12.2020 r.
W II połowie roku 2020 odbiór śmieci we
wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
- komunalnych: 9.07, 23.07, 6.08,
20.08, 3.09, 17.09, 1.10, 15.10, 29.10,
26.11, 23.12
- zielonych (brązowe worki): 9.07, 23.07,
6.08, 20.08, 3.09, 17.09, 1.10, 15.10,
29.10, 29.11, 23.12
- selektywnych (żółte worki): 22.07,
16.09, 13.11
- selektywnych (zielone worki): 19.08,
14.10, 10.12

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika
twardego na odpady zmieszane
właściciele otrzymują worek koloru
czarnego, który w uzasadnionych
przypadkach dostawiają do pojemnika w
dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą
dostarczane przez firmę w dniu odbioru
odpadów lub będą dostępne w Urzędzie
Miejskim w Piątku.
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!!!

Informacje o braku odbioru odpadów przez
firmę PreZero Service Centrum zgodnie z
w/w harmonogramem zainteresowani
przekazują telefonicznie do PreZero
Service Centrum Sp. z o. o. tel. 24 254 29
87
lub do Urzędu Miejskiego w Piątku:
Odbiór odpadów z zabudowy wielotel. 24 722 11 23; 24 722 12 39.
rodzinnej: co tydzień w każdy piątek
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego odbywał się będzie
sprzed posesji w dniu 24 /11 /2020.

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 30
miejscach na terenie gminy Piątek.
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Większe ilości jednorodnych odpadów
(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
odpady zielone (bioodpady), odpady
niebezpieczne, przeterminowane leki
i chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne) zebranych w sposób
selektywny można indywidualnie dostarczać do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz. 7:00
– 15:00 od poniedziałku do piątku, za
okazaniem dowodu opłaty za śmieci.
Odpady należy wystawić w dniu
wywozu przed bramę posesji o godzinie
7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się
w znacznej odległości od drogi po,
której jedzie pojazd specjalistyczny
zbierający odpady to nie dalej niż 15 m.
od jej osi.
Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w
siedzibie firmy lub pod numerem tel.:
PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi
Klienta

Tak głosowali
mieszkańcy gminy
Piątek
W niedzielę 28 czerwca odbyła się I tura
wyborów, w których wybieraliśmy Prezydenta
RP. Mieszkańcy gminy Piątek głosowali w
5 obwodowych komisjach wyborczych. Do
urn wyborczych przyszło 63,11% uprawnionych do głosowania - Najwyższa
frekwencja w powiecie łęczyckim!!!
Odpowiednio na godz. 12:00 frekwencja
wyniosła 22,59%, na godz. 17:00 - 46%.
Poszczególni kandydaci otrzymali od
mieszkańców gminy Piątek następujące ilości
głosów:
1. Andrzej DUDA - 2 065 (67,31%)
2. Rafał TRZASKOWSKI - 390 (12,71%)
3. Szymon HOŁOWNIA - 303 (9,88%)
4. Krzysztof BOSAK - 165 (5,38%)
5. Władysław KOSINIAK-KAMYSZ - 93
(3,03%)
6. Robert BIEDROŃ - 35 (1,14%)
7. Marek JAKUBIAK - 7 (0,23%)
8. Waldemar WITKOWSKI - 3 (0,10%)
9. Stanisław ŻÓŁTEK - 3 (0,10%)
10. Mirosław PIOTROWSKI - 3 (0,10%)
11. Paweł TANAJNO - 1 (0,03%)
Przed nami II tura wyborów, która odbędzie
się w niedzielę 12 lipca 2020 r. Na terenie
gminy Piątek do dyspozycji wyborców
pozostaje 5 Obwodowych Komisji Wyborczych, mieszczących się w niezmienionych
siedzibach. Tym razem na kartach do
głosowania znajdą się nazwiska dwóch
kandydatów:
1. DUDA Andrzej Sebastian
2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz.
Lokale wybiorcze będą czynne od godz. 7:00
do godz. 21:00.
Przypominamy, że podczas II tury
wyborów Prezydenta RP w dniu 12 lipca
2020 r. wyborcy powinni zabrać do lokalu
wyborczego maseczkę ochronną lub
przyłbicę, własny długopis oraz dowód
tożsamości.
Należy również pamiętać o zachowaniu
dystansu - odstępu (2 metry)!!!

Zebrali karmę dla psów
w schronisku
W dniu 16 czerwca dwie nauczycielki:
Elżbieta Kucharska i Maria Sobieraj oraz
przedstawicielka szkolnego Samorządu
Uczniowskiego Alicja Pofit – uczennica
pierwszej klasy przekazały zebraną przez
uczniów karmę do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy.
Apelujemy do uczniów, aby zamiast kupować
pieski adoptujcie te, które żyją w bardzo
trudnych warunkach i czekają na nowy,
normalny dom.
Szkoła otrzymała podziękowanie od Zieleni
Miejskiej w Łęczycy.
Społeczność Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
dziękuje panu dyrektorowi Centrum
Kształcenia Zawodowego w Piątku Leszkowi
Sobierajowi, który własnym środkiem
transportu dostarczył karmę do schroniska –
dziękujemy.

