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WSTĘP

Szanowni Państwo,
przedkładam Raport o Stanie Gminy Piątek za rok 2020. Przedkładam Radzie
Miejskiej oraz mieszkańcom Gminy Piątek, jako podsumowanie działalności samorządu
w 2020 roku. Jest to już trzeci tego rodzaju dokument przygotowany zgodnie
z wymogami ustawy o samorządzie gminnym.
Z jednej strony Raport uzmysławia nam zakres i skalę zmian, jakie zaszły w naszej
gminie, z drugiej zaś uświadamia, że rozwój samorządu i demokracja nie są nam dane raz
na zawsze.
W perspektywie 30 lat od powstania samorządu, a także po kilku miesiącach walki
z pandemią widzimy, że siła i przyszłość samorządu nie zależą jedynie od wypełniania
ustawowych obowiązków, ale od wartości jakie potrafimy wypracować wspólnie tworząc
Gminę każdego dnia.
Mam nadzieję, że odnajdziecie Państwo w tym Raporcie choć część swojej własnej
pracy i dokonań w formie zmian zachodzących w poszczególnych dziedzinach
zarządzania gminą. Wierzę, że znajdziecie w nim rzetelne informacje, szczególnie
potrzebne do budowy wzajemnego zaufania i współpracy.
Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Piątek do lektury przedłożonego
dokumentu.

Z poważaniem
Burmistrz Piątku
Krzysztof Lisiecki
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Podstawa prawna opracowania raportu

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018
roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim –
uwzględniając realizację: polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i analizę
działalności w wybranych obszarach. …………………………………………………………………………
Za przedstawienie raportu Radzie Miejskiej każdego roku, w terminie do 31 maja,
odpowiada Burmistrz. Rozpatrzenie raportu następuje podczas sesji związanej
z podjęciem uchwał w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Sesję taką należy przeprowadzić do 30 czerwca każdego roku.
W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni, a także
mieszkańcy gminy. Mieszkaniec gminy składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej
pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami, najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który zwołana zostaje sesja, podczas której ma być
przedstawiony Raport o stanie gminy. W debacie nad Raportem może zabrać głos
15 mieszkańców.
Przedstawiony Raport został opracowany w sposób kompleksowy i rzetelny.
Dzięki temu możliwe stanie się sformułowanie trafnych wniosków dotyczących obecnej
sytuacji w gminie.
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE
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Gmina Piątek
Gmina Piątek położona jest w środku Polski, w widłach rzek: Maliny i Moszczenicy.
W Piątku – stolicy gminy znajduje się geometryczny środek Polski. Potwierdza to
certyfikat wydany przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Z dniem 1 stycznia 2020 roku, po 150 latach, rozporządzeniem Rady Ministrów nadany
został miejscowości Piątek status miasta.
Piątek jest siedzibą władz samorządowych gminy, lokalnym centrum oświatowym,
kulturalnym, sportowym oraz stanowi ośrodek handlu i usług.
Powierzchnia gminy wynosi 133,3 km2. Gmina leży w powiecie łęczyckim
województwa łódzkiego. Podzielona jest na 33 sołectwa i posiada 42 miejscowości,
w których zamieszkiwało 5 875 mieszkańców (miasto Piątek liczyło 1 685 mieszkańców)
– stan na 31.12.2020 r.
Obszar gminy to tereny typowo rolnicze, a lasy zajmują niespełna 8% jej powierzchni.
Centralne położenie gminy, istniejąca infrastruktura drogowa oraz dogodne
ukształtowanie terenu stwarzają dobre warunki do rozwoju inwestycji. Dla inwestorów
gmina ma przygotowane plany zagospodarowania dla 80 ha terenów zlokalizowanych
w pobliżu węzła „Piątek” przy autostradzie A-1 (docelowo 300 ha).
Ostatnie lata to okres intensywnego rozwoju gminy Piątek, a zrealizowane
oraz prowadzone inwestycje oraz działania władz gminy zwiększają jej atrakcyjność
i potencjał.
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Władze Gminy
Burmistrz – Krzysztof Lisiecki
Sekretarz – Renata Lepalczyk
Skarbnik – Teresa Błocisz do 31.07.2020, Anna Matusiak – od 03.08.2020
Radni:
Daniel Gorący – Przewodniczący Rady Miejskiej
Urszula Kacperska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Tomasz Brzozek
Paweł Budner
Kamil Florczak
Michał Frankiewicz
Małgorzata Gabryelczak
Dariusz Jóźwiak
Piotr Kalusiński
Waldemar Krysiak
Tomasz Kucharczyk
Monika Matusiak
Paweł Michalak
Agnieszka Mikołajczyk
Agnieszka Wójcik

Gminę Piątek reprezentuje Burmistrz Piątku, który wykonuje uchwały Rady
Miejskiej, realizuje zadania gminy wynikające z przepisów prawa i nadzoruje bieżące
sprawy gminy.
Sprawami związanymi ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracą
w Urzędzie Miejskim w Piątku zajmuje się Sekretarz Gminy, natomiast zadania związane
z gospodarką finansową Gminy Piątek oraz realizacją budżetu należą do Skarbnika Gminy.
Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Miejska, która rozpatruje
i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach.
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Burmistrz Piątku - Krzysztof Lisiecki
Wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki o specjalności
zarządzanie oświatą. Od 1978 do 2002 - nauczyciel w ZSMR
w Piątku. W latach 1998-2002 Radny III kadencji - członek
Zarządu. Od 2006 roku Prezes Gminny OSP.
Wybrany na Wójta Gminy Piątek w 2002 roku. Urząd
Wójta sprawował nieprzerwanie od 2002 roku do
31 grudnia 2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. - Burmistrz Piątku.

Do priorytetów Burmistrza w zarządzaniu Gminą Piątek należy zaliczyć:
 wdrożenie elementów zarządzania strategicznego,
 rozwój terenów inwestycyjnych, infrastruktury komunalnej, ochrony środowiska,
edukacji, kultury fizycznej, turystyki,
 objęcie kluczowych dla rozwoju gminy terenów miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego,
 modernizacje dróg gminnych,
 inwestycje i inicjatywy społeczne dostosowane do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców.
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Zadania i uprawnienia Burmistrza
Kompetencje Burmistrza dzielą się na dwa ważne obszary:
1. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, który zgodnie z ustawą z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym odpowiada za wykonywanie uchwał
Rady Miejskiej. Ponadto wiele innych przepisów prawnych i rozporządzeń
szczegółowo określają zakres zadań realizowanych przez Burmistrza, a do nich
należą:
 przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
 opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym
w przepisach dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju,
 określenie sposobu wykonywania uchwał,
 gospodarowanie mieniem komunalnym,
 wykonywanie budżetu,
 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie
Miejskiej.
Do najważniejszych kompetencji Burmistrza w tym zakresie należą:
 przygotowanie projektu budżetu gminy,
 informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu,
kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu
środków budżetowych,
 dokonywaniu zmian w planach dochodów i wydatków w zakresie do
którego ma uprawnienia,
 dbanie o uzyskiwanie dochodów oraz podejmowanie decyzji
o wydatkowaniu środków.
2. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
Jest też zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu oraz
gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku niecierpiącym zwłoki
może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzeń.
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Wykonywanie
Burmistrza

uchwał

Rady

Miejskiej

i

Zarządzenia

Ustawa o samorządach gminnych w art. 30 ust. 1 nakłada na Burmistrza obowiązek
wykonywania uchwał Rady Miejskiej. Zadanie to sprowadza się nie tylko do kwestii
formalnych ale obejmuje również szereg innych czynności takich jak:





przygotowanie projektów uchwał,
publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub Dzienniku urzędowym
wojewody,
określenie sposobu wykonywania uchwał,
zadbanie o zapewnienie zgodnego z prawem przebiegu wykonania uchwał.

W ciągu 2020 roku Rada Miejska w Piątku podjęła 71 uchwał. Poniższa tabela przedstawia
uchwały w podziale na obszary.
Tabela 1. Uchwały Rady Miejskiej w Piątku, podjęte w 2020 roku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Obszar
Organizacja Gminy i Urzędu Miejskiego,
administracja
Finanse
Ochrona środowiska
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona zdrowia
Oświata
Infrastruktura drogowa
Pomoc społeczna
Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna
Kultura i dziedzictwo narodowe

Liczba uchwał
18
29
7
1
1
8
2
3
1
1

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na aspekty związane z realizacją zapisów
poszczególnych uchwał. Najwięcej uchwał, które zostały podjęte dotyczyło finansów
gminy. Sprawy finansowe obejmowały wykonanie budżetu, który został przyjęty na
podstawie Uchwały nr XV/83/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020 roku.
W trakcie roku 2020 budżet był systematycznie realizowany, a to przejawia się
w opracowaniu i publikacji kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu (Rb-27s,
Rb-28s, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z). Podsumowaniem realizacji budżetu jest roczne
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2020.
Poza sprawozdaniami finansowymi, wykonywanie uchwał dotyczyło także innych
obszarów, które zostały określone przez Radę Miejską. Na szczególne uwzględnienie
zasługują
uchwały,
które
wprowadziły
nowe
zadania
czy
regulacje.
W ramach organizacji gminy przyjęto uchwały odwołania a następnie powołania
Skarbnika Gminy Piątek, który jest jednocześnie Głównym Księgowym, zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku, Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku, Gminnej Biblioteki Publicznej
w Piątku oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku.
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W ramach ochrony środowiska przyjęto uchwały w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek.
Wykaz podjętych uchwał przez radę Miejską w Piątku w 2020 roku jest podany do
publicznej informacji na stronie BiP - www.bip.ugpiatek.pl w zakładce – Akty prawa
lokalnego/Uchwały.
Bardzo ważną częścią działalności Burmistrza w obszarze realizacji zadań
własnych są wydawane zarządzenia. W ciągu 2020 roku Burmistrz wydał 103
zarządzenia. Poniższa tabela prezentuje zarządzenia w podziale na konkretne obszary.
…………………………………………………………………………………………………….
Najwięcej zarządzeń dotyczyło finansów gminy. Burmistrz wydając zarządzenia
dokonywał zmian w uchwale budżetowej, planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w Gminie
Piątek na 2020 rok.
Tabela 2. Zarządzenia Burmistrza Piątku wydane w 2020 roku
Lp. Obszar

Liczba
zarządzeń
i 38

1.

Organizacja Gminy
Urzędu Miejskiego

2.

Finanse

3.
4.

Zarządzanie majątkiem 2
gminy
Oświata
14

5.

Pomoc społeczna

4

6.

Planowanie
przestrzenne

3

7.

Sprawy komunalne

1

41

Uwagi
Regulamin Organizacyjny Urzędu,
udzielenie pełnomocnictwa
kierownikowi GOPS, informacje
niejawne, konkurs na stanowisko do
pracy w Urzędzie, zasady COVID-19,
Układ wykonawczy do budżetu,
wykonanie budżetu, pożyczki dla
stowarzyszeń, projekt uchwały
budżetowej i WPF, zasady polityki
rachunkowej
Powołanie komisji przetargowej
Postępowanie rekrutacyjne do
przedszkola, stypendium szkolne, zakup
podręczników, konkurs na stanowisko
dyrektora szkoły, zastępstwa
nauczyciela, komisja zdrowotna dla
nauczycieli.
Przemoc domowa i osoby uzależnione,
konsultacje w sprawie Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych
Powołanie
komisji
urbanistycznej,
powołanie zespołu ds. planowania
przestrzennego, wyznaczenie granic
nieruchomości.
Zamknięcia
targowiska
gminnego,
powołania komisji przetargowej
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Działalność Burmistrza w 2020 roku nie ograniczała się tylko do wykonywania
uchwał Rady Miejskiej w Piątku i wydawania zarządzeń. Burmistrz reprezentował Gminę
Piątek podczas uroczystości gminnych i powiatowych. Wręczał wyróżnienia
absolwentom szkół podstawowych. Brał udział w uroczystych obchodach świąt
państwowych. Jednym z najważniejszych były obchody 30-lecia powstania samorządu
terytorialnego. Uroczystość odbyła się 28 maja 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Piątku. Gościem szczególnie dla nas ważnym był Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda, który wraz z przedstawicielami kancelarii
Prezydenta RP uczcili obchody powstania samorządu.

Prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 30-lecia powstania samorządu
terytorialnego w Piątku w dniu 28 maja 2020 roku (sala Urzędu Miejskiego w Piątku)
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Gminne Jednostki Organizacyjne
Gmina Piątek realizuje swoje zadania głównie poprzez Urząd Miejski w Piątku oraz
jednostki organizacyjne, takie jak:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który realizuje zadania z zakresu
gospodarki mieszkaniowych zasobów gminy, zarządza siecią wodociągową
i kanalizacyjną, utrzymuje porządek w obiektach nadzorowanych. W 2020 roku
Zakład dysponował budżetem w wysokości 2 024 000,00 zł. Stan środków
obrotowych na koncie zamykała kwota 45 309,16 zł. Zakład zatrudniał 17
pracowników na pełnych etatach, 4 na ½ etatu i 1 stażystę.
2. Jednostki budżetowe:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – realizuje zadania z zakresu
świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, przeciwdziałania pomocy oraz
szeroko pojętego zabezpieczenia społecznego. W roku 2020 dysponował
budżetem w wysokości 8 022 881,00 zł. W GOPS zatrudnionych było w
2020 roku 11 pracowników, w tym 1 osoba na ½ etatu. Na koniec roku
GOPS w Piątku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych,
 Gminne Centrum Usług Wspólnych - realizuje zadania z zakresu oświaty,
będące w kompetencji organu prowadzącego, czyli Gminy, w tym głównie
nadzór i koordynacja funkcjonowania 2 szkół podstawowych
i 1 przedszkola oraz obsługa finansowo-księgowa szkół. W roku 2020
koszt funkcjonowania całej oświaty w Gminie to kwota 9 200 491,00 zł.
Gminne Centrum Usług Wspólnych dysponowało w 2020 r. budżetem
w wysokości 485 223,00 zł. Zatrudniało 4 pracowników na pełnych
etatach i 1 osobę na ½ etatu.
3. Samorządowe instytucje kultury:
 Gminny Ośrodek Kultury – realizuje zadania w zakresie szeroko pojętej
kultury i organizacji imprez kulturalnych. W roku 2020 dysponował
budżetem w wysokości 82 000,00 zł. Na koniec roku 2020 GOK w Piątku
nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych. Zatrudnionych było
2 pracowników na 1½ etatu.
 Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku realizuje zadania w zakresie
prowadzenia biblioteki publicznej, organizacji wystaw, spotkań
z pisarzami. W roku 2020 dysponowała budżetem w wysokości 89 500,00
zł. Na koniec roku GBP w Piątku nie posiadała zobowiązań ani należności
wymagalnych. Stan zatrudnienia - 1 osoba.
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Budżet Gminy
Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet gminy, który jest rocznym planem
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jednostki. Rada Miejska w Piątku
uchwaliła budżet na 2020 rok, uchwałą nr XV/83/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia
10 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.
Wykonanie budżetu Gminy Piątek za ro 2020 przedstawia się następująco:
Plan dochodów : 33.725.192,00 zł wykonanie 33.234.896,37 zł
W tym:
Dochody bieżące 30.951.223,07 zł wykonanie 30.783.402,59 zł
Dochody majątkowe 2.773.968,93 zł wykonanie 2.451.493,78 zł

98,54 %

Plan wydatków: 33.753.058,00 zł wykonanie 31.529.524,59 zł
Wydatki bieżące 28.285.087,19 zł wykonanie 26.422.998,73 zł
Wydatki majątkowe 5.467.970,81 zł wykonanie 5.106.525,86 zł

93,41%
93,42%
93,39%

99,46 %
88,37 %

Plan przychodów: 565.411,48 zł wykonanie 3.020.128,47 zł
w tym
Nadwyżka z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 946.337,76 zł
Niewykorzystane środki pieniężne plan 0,00 zł, wykonanie 7.304,71 zł
Wolne środki plan 565.411,48 zł wykonanie 2.066.486,00 zł
Plan rozchodów 537.545,48 zł wykonanie 371.750,00 zł
W tym:
Z tytułu spłaty kredytów: plan: 371.750,00 zł, wykonanie: 371.750,00 zł.
Z tytułu udzielonych pożyczek: plan 165.795,48 zł, wykonanie 0,00 zł.
I.

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. Subwencje i dotacje stanowią
najistotniejsze źródło dochodów budżetowych gmin, dlatego odgrywają ważną rolę
w budżecie Jednostek Samorządu Terytorialnego patrz tabela nr 1.
Tabela 3. Wysokość subwencji, dotacji i udział w podatku dochodowym w 2020 roku.
Rodzaj dochodu za 2020

Wysokość subwencji i dotacji i
podatku dochodowego

Subwencja ogólna dla gmin część
oświatowa
Subwencja ogólna dla gmin część
wyrównawcza
Subwencja ogólna dla gmin część
równoważąca
Dotacje
Udział w podatku dochodowym
Razem:

4.959.500,00
4.086.109,00
7.922,00
9.533.921,90
3.736.841,96
22.324.294,86
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Dochody własne - takie, na których pozyskanie samorządy mają wpływ, m.in.: podatki
lokalne, dochody z mienia stanowiły około 26% dochodów budżetowych ogółem.
Subwencje i dotacje, czyli środki z budżetu państwa, przyniosły budżetowi niemal 56%
dochodów, a 11% stanowiły wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych.
Dochody majątkowe to około 7% dochodów budżetowych.
Wykres 1. Struktura dochodów budżetowych:

UDZIAŁY DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ
W BUDŻECIE GMINY
udziały w podatku
dochodowym
11%

dochody
majątkowe
7%

dochody własne
26%

subwencje i
dotacje
56%

II.

Wydatki budżetu:

Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na
realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na:
,1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,
2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami,
3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze
umowy lub porozumienia,
4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek sektora finansów publicznych.
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 2. Struktura wydatków ogółem.

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W
WYDATKACH OGÓŁEM
wydatki majątkowe
16%

wydatki bieżące
84%

W 2020 roku w ramach budżetu:
- nie był wyodrębniony fundusz sołecki w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim;
nie było wydzielonej części, o której wydatkowaniu decydowali bezpośrednio
mieszkańcy tzw. Budżet obywatelski
- nie realizowano inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ministerstwo Finansów co roku przedstawia wskaźniki dochodów podatkowych
w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin stanowiące podstawę
wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2020 rok.
Wskaźnik G – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla gminy Piątek
wyniósł 1.208,94 zł.

III.

Środki zewnętrzne

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104259E Michałówka- Goślub
w miejscowości Goślub-Osada gm. Piątek gm. Piątek” zaplanowano 932.197,00 zł
wydatkowano 932.196,34 zł, w tym z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury
w wysokości 652.537,00 zł. Wkład własny 279.659,34 zł.
2. Projekt lokalny pn. „Poprawa warunków organizacji spotkań, szkoleń i imprez
w sołectwie Janków Orądki”” zaplanowano środki w wysokości 15.600,00 zł,
wydatkowano 15.600,00 zł, w tym środki własne 5.600,00 zł oraz środki zewnętrzne
od Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 10.000,00 zł.
3. Gmina otrzymała dotację w wysokości 114.999,00 zł w ramach projektu „Zdalna
Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie nauczania zdalnego”.
4. Gmina Piątek od 2017 roku realizuje zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja
budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1”. Całkowity
koszt inwestycji to 5.779.350,72 zł. W roku 2020 zaplanowano 2.628.140,11 zł, w tym
wkład własny 593.658,18 zł, pozyskane środki to 1.712.947,29 zł. Wydatkowano
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kwotę 2.575.727,22 zł, w tym środki własne 862.779,93 zł, środki zewnętrzne
1.712.947,29 zł. Zadanie zakończono.
5. Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” Gmina otrzymała dotację w
wysokości 44.092,00 zł.
IV.

Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2020 wyniosło 8.131.750,00 zł, co stanowi 24,47 %
wykonanych w 2020 roku dochodów ogółem.
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2. DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA
W 2020 roku
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Realizacja polityk, programów i strategii
Istotna cześć zadań Burmistrza w 2020 roku była związana z realizacją
i wdrożeniem działań zaplanowanych w różnych dokumentach o charakterze
strategicznym i programowym.
Misją Gminy jest zapewnienie mieszkańcom dobrych warunków do zamieszkania,
poszukiwania źródeł utrzymania i spędzania wolnego czasu. Gmina czyni to poprzez
przyciąganie inwestorów, pobudzanie aktywności gospodarczej, czy rozwój rekreacji.
Odnosząc się do powyższej misji, celem nadrzędnym Gminy jest rozwój społecznogospodarczy zapewniający poprawę jakości życia jej mieszkańców.
Priorytetem polegającym na wykonywaniu zadań własnych Gminy Piątek w 2020
roku były dokumenty strategiczne i programowe. Najwięcej dotyczyło pomocy społecznej
i ochrony środowiska, następnie planowania przestrzennego, rewitalizacji gospodarki
mieszkaniowej i ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje o politykach, programach
i strategiach realizowanych przez Gminę Piątek w 2020 roku wymieniono poniżej,
w tabeli 4.

Tabela 4. Polityki, programy, strategie realizowane przez Gminę Piątek w 2020 roku.
Lp. Nazwa dokumentu
1.
Strategia Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015-2023
2.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek
3.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Piątek na lata 2015-2020
4.
Program Współpracy Gminy Piątek z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na
rok 2020
5.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Piątek na rok 2020.
6.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy
Piątek na lata 2019-2021
7.
Wieloletni Program osłonowy w zakresie pomocy
”Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
8.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Piątek na lata 2016-2032
9.
Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Piątek w 2020 roku.
10. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020
11. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek
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Obszar
Ogólny
Planowanie przestrzenne
Pomoc społeczna
Partycypacja społeczna

Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Ochrona środowiska
Ochrona zwierząt
Pomoc społeczna
Ochrona powietrza

12.
13.
14.

Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnio- Edukacja
nych Dzieci i Młodzieży
Program osłonowy z zakresie dożywiania „Pomoc Pomoc społeczna
Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
Plan Rozwoju Turystyki w Gminie Piątek na lata Sport i turystyka
2017-2023.
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Analiza działalności Burmistrza w wybranych obszarach
Ochrona środowiska naturalnego
Prognoza oddziaływania na środowisko ,,Programu Ochrony Środowiska na lata
2018-2021 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 roku 2020 dofinansowanie
udzielono 15 osobom, na łączną kwotę 45 000,00zł.


- usuwania i utylizacji azbestu, program 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 2020 r. zutylizowano 53,200 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z 26
nieruchomości. Gmina Piątek jako beneficjent programu realizowanego przez WFOŚiGW
w Łodzi pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości 22.806,00zł, które zostały
w całości wykorzystane w formie dotacji dla posiadaczy odpadów.

Przygotowane do utylizacji wyroby zawierające azbest usunięte z terenu Gminy Piątek
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Burmistrz Piątku przyjął 63 zgłoszenia oraz dokonał oględzin drzew i krzewów,
które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto wydał 5 decyzji
na usunięcie drzew na podstawie art. 83a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody /Dz. U. z 2020 r. poz. 55/ oraz uzyskał decyzję Starosty Łęczyckiego na usunięcie
40 drzew znajdujących się przy drogach gminnych w zamian za dokonanie nasadzeń
kompensacyjnych.
Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla planowanej
na terenie Gminy Piątek inwestycji, zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 283/ wymagane jest dla:
 przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W 2020 r. Burmistrz przyjął do realizacji 12 wniosków dla inwestycji wymagających
uzyskania decyzji środowiskowych. Wszystkie inwestycje objęte postępowaniami należą
do przedsięwzięć z tzw. II grupy – mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko. Dla 2 inwestycji dotyczących budowy farm fotowoltaicznych o mocy do
20MW oraz 16MW został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko z uwagi na rodzaj, skalę i charakter inwestycji. Dla budowy farm
fotowoltaicznych do 1 MW oraz budowy studni głębinowych do nawodnień upraw
rolniczych – takiego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
nie stwierdzono.
W 2020 r. rozpoczęto realizację projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – oś priorytetowa IV. ,,Gospodarka
niskoemisyjna”; poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków. Działaniem objętych
jest 8 budynków: 6 świetlic wiejskich, budynku szkolnego i sali sportowej. Powierzchnia
użytkowa budynków do poddania termomodernizacji wynosi: 2277,40m2. Ponadto
w ramach projektu zaplanowano modernizację 6 źródeł ciepła.
24 kwietnia 2020 roku Gmina Piątek zawarła umowę z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą
,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag”. W ramach działania poddano odzyskowi lub unieszkodliwieniu
112 Mg odpadów za kwotę 56 000,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe ,,SO-MASZ” s.c. z Łasku.
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Bezdomne zwierzęta
W ramach przeciwdziałania bezdomności zwierząt Rada Miejska w Piątku przyjęła
uchwałę nr XVI/107/20 z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Piątek w 2020r., który obejmuje:
 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 opiekę nad wolnoż yjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 odławianie bezdomnych zwierząt,
 sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
 poszukiwanie właś cicieli dla bezdomnych zwierząt,
 usypianie ś lepych miotó w,
 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt,
 wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
 edukację mieszkań có w.
Gmina Piątek zawarła umowy oraz porozumienia z podmiotami: firmą usługową
prowadząca odławianie i dostarczanie do Schroniska bezdomnych zwierząt – Firma
Usługowa ,,Herkules” z/s: Słowik, ul. Gdań ska 107, 95-100 Zgierz; Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” z siedzibą w Kotliskach 13, 99-300 Kutno;
Gabinet Weterynaryjny ,,Veterinus” s.c. ul. Łowicka 22, 99-120 Piątek. Wysokoś ć ś rodkó w
przeznaczonych na realizację Programu w roku 2020 wynosiła 27.000 zł.

Bezdomne zwierzęta z Gminy Piątek trafiają do schroniska w Kotliskach
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Demografia - ewidencja ludności, USC, dowody osobiste
Według stanu na 31 grudnia 2020r. liczba ludności gminy Piątek wyniosła 5 875
osób, z czego 50,87 % stanowiły kobiety, a 49,12 % mężczyźni. Struktura ludności
gminy przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły
17,51%, osoby w wieku produkcyjnym 60,49 %, a w wieku poprodukcyjnym 22 %.
W stosunku do roku 2019 liczba ludności zmalała 0,98 %.
Na terenie gminy zameldowano 594 osoby - z przewagą pobytu czasowego
cudzoziemców. Nadano w 2020 roku 225 numerów PESEL dla cudzoziemców. W roku
2020 na terenie gminy urodziło się 52 dzieci, zmarło 92 naszych mieszkańców.
W miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 56 aktów zgonów
(najczęstszą przyczyną zgonów była niewydolność krążeniowo – oddechowa
i nowotwory), 20 aktów małżeństw. W roku 2020 wydano 432 odpisy aktów stanu
cywilnego. Odbyła się również uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 9 par.

Burmistrz Krzysztof Lisiecki wręcza medale za wieloletnie pożycie
małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP

Migracja aktów do Bazy Usług Stanu Cywilnego z ksiąg papierowych przenoszona
jest na bieżąco, zmigrowano 541 aktów.
W 2020 roku w gminie Piątek wydano 281 szt. dowodów osobistych.
Unieważniono 63 szt. dowodów osobistych ze względu na kradzież lub zagubienie.
Przeciętny czas oczekiwania na dowód osobisty w 2020roku wynosił około 29 dni.
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Oświata i wychowanie
Gmina Piątek jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych,
a mianowicie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku oraz
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie. W Szkole Podstawowej
w Czernikowie działają dwa oddziały przedszkolne. Gmina Piątek jest też organem
prowadzącym dla Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku. Dzieci i młodzież
mają zapewniony bezpłatny transport i opiekę w drodze do szkół i przedszkola.
Wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół
podstawowych oraz przedszkola zapewnia Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

Liczba oddziałów

Liczba uczniów objętych
nauczaniem indywidualnym

Liczba pracowników obsługi i
administracji w przeliczeniu na
etaty

Tabela 5. Placówki oświatowe z liczbą uczniów, oddziałów i etatami nauczycieli

12

11,07

3,03

78

58

136

6

0

9,75

20

15,02

14,87

67

38

105

10

0

3,5

40

40,92

37,07

190

164

354

18

1

15

72

67,01 54,97

335

260

595

34

1

28,25

Razem

dziewczęta

chłopcy

Liczba uczniów

w przeliczeniu na etaty
subwencyjne

w przeliczeniu na etaty

Placówka

według umów o pracę

Liczba nauczycieli

Według stanu na dzień 30 IX/10 X 2020 r.
Gminne Przedszkole
im. Jana Pawła II w
Piątku
Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w
Czernikowie
Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego
w Piątku
RAZEM
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Tabela 6. Etaty nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych oraz koszty ich
utrzymania w przeliczeniu na ucznia
Nazwa szkoły /
placówki

Liczba
zatrudnionych
nauczycieli w
przeliczeniu na
etat

Liczba uczniów
przypadająca na 1
etat nauczyciela

Koszt /uczeń

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
zatrudnionych
nauczycieli w
osobach

105

10

20

15,02

6,99

15 544

354

18

40

40,92

8,65

8 901,7

136

6

12

11,07

12,29

6 909,5

595

34

72

67,01

Szkoła
Podstawowa im.
Orła Białego w
Czernikowie
Szkoła
Podstawowa im.
Marszałka Józefa
Piłsudskiego w
Piątku
Gminne
Przedszkole im.
Jana Pawła II w
Piątku
RAZEM

Średnia
9,93

10 451,7

Tabela 7. Liczba dzieci/uczniów w placówkach oświatowych
Nazwa szkoły
/ placówki

wycho
wanie
przedsz
kolne

klasa
I

klasa
II

klasa
III

klasa
IV

klasa
V

klasa
VI

klasa
VII

klasa
VIII

razem

liczba
oddział
ów

średnia liczba
dzieci/uczniów
na oddział

Według stanu na dzień 30 IX/10 X 2020 r.
Szkoła
Podstawowa
im. Orła
Białego w
Czernikowie
Szkoła
Podstawowa
im.
Marszałka
Józefa
Piłsudskiego
w Piątku
Gminne
Przedszkole
im. Jana
Pawła II w
Piątku

30

6

10

8

9

9

9

14

10

105

10

10,5

0

46

45

41

29

31

39

67

56

354

18

19,66

136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

22,66
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Tabela 8. Liczba dzieci w przedszkolu / oddziale przedszkolnym -liczebność.
Nazwa szkoły
/ placówki

2,5- latki

3-latki

4-latki

5-latki

6-latki

Dzieci
odroczone

Liczba dzieci ogółem

0

8

7

6

9

0

30

0

32

30

41

31

2

136

Szkoła
Podstawowa
im. Orła
Białego w
Czernikowie
Gminne
Przedszkole
im. Jana
Pawła II w
Piątku

Tabela 9. Liczba dzieci zapisanych do Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku
na rok szkolny 2020/2021

Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku
masowych
W oddziałach

136

5

integracyjnych

0

0

specjalnych

0

0

136

5

6-latków

2

0

5-latków

5

0

4-latków

8

0

3-latków

33

2

poniżej 3 lat

1

0

odroczonych

0

0

ogółem

49

2

niepełnosprawnych

0

0

matek pracujących zawodowo

20

0

matek niepracujących

11

0

matek pracujących we własnym gosp. rolnym

18

0

6-latków

31

0

5-latków

41

0

4-latków

30

0

3-latków

32

0

poniżej 3 lat

0

0

odroczonych

2

0

136

0

ogółem

Liczba dzieci
zgłoszonych

Liczba dzieci
przyjętych

Z liczby
dzieci liczba
Liczba dzieci
dzieci spoza
gminy Piątek

ogółem
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ponad normę

0

0

niepełnosprawnych

0

0

matek pracujących zawodowo

74

0

matek niepracujących

33

0

matek pracujących we własnym gosp. rolnym

29

0

nauczania domowego

0

0

3 posiłki

51

0

Liczba dzieci 2 posiłki
zapisanych na 1 posiłek

72

0

13

0

0

0

bez żywienia

Wykres 3. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego wg stanu na dzień
30 IX/ 10 X 2020 r.

1%

18%

59%

stażyści

22%

kontraktowi

mianowani
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dyplomowani

Tabela 10. Wyposażenie placówek oświatowych w komputery wg stanu na dzień
31.12.2020 r.
Nazwa szkoły / placówki

Wykorzystywane do
celów dydaktycznych ogółem

Wykorzystywane do
celów dydaktycznych z dostępem do
Internetu

Wykorzystywane do
celów dydaktycznych przenośne

Szkoła Podstawowa im.
Orła Białego w
Czernikowie

49

32

25

Gminne Przedszkole im.
Jana Pawła II w Piątku

6

6

6

Szkoła Podstawowa im.
Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku

79

36

43

Tabela 11. Liczba godzin przydzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg stanu
na dzień 30 IX/10 X 2020 r.
Placówka
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Piątku
Razem

Nauczanie
indywidualne
0

Rewalidacja
2

11,5

16

11,5

18

Tabela 12. Środki finansowe wydatkowane na wsparcie kształcenia dzieci/uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wartość
(zł)

Placówka
Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku

20 117,81

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie

18 351,80

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Piątku

265 717,56

Ogółem

304 187,17

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
W ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży Burmistrz Piątku przyznał 2 uczniom stypendia za szczególne osiągnięcia
sportowe na zakończenie roku szkolnego 2019/2020, w łącznej kwocie 3 000,00 zł.
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Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
W okresie całego roku 2020 pomoc materialną w formie:



stypendium szkolnego otrzymało 27 uczniów/uczennic szkół podstawowych,
zasiłków szkolnych otrzymało 3 uczniów/uczennic szkół podstawowych.

Organizacja dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych
Dowożenie dzieci/uczniów na zajęcia przedszkolne i szkolne było organizowane
przez Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku w ścisłej współpracy z dyrektorami
placówek oświatowych. Rozkład jazdy autobusów był dostosowany do tygodniowych
planów nauczania oraz umożliwiał uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych.
Dowożenie odbywało się na 7 trasach z wykorzystaniem autobusów zewnętrznej
firmy, wyłonionej w wyniku przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych
wraz z opiekunami, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Wg stanu na dzień 01.09.2020 r. do placówek oświatowych było dowożonych 301
uczennic i uczniów, co stanowiło 55.58 % wszystkich dzieci/uczniów uczęszczających
do szkół podstawowych oraz przedszkola.
W związku ze zmianami w organizacji pracy placówek oświatowych, wynikających
z rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 korygowana była liczba dowożonych
dzieci/uczniów, co prezentuje poniższa tabela.

Tabela 13. Liczba dowożonych dzieci/uczniów do szkół
Miesiąc
(2020 r.)
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Klasy
dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz
uczniowie klas I-VIII

328
0
0

0-VIII

301

Październik

Grudzień

330

zajęcia zawieszone decyzją MEN
(nauczanie zdalne)

Wrzesień
Listopad

Liczba
dowożonych
330

dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz
uczniowie klas I-III
dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym

- 36 -

0

127
28

Tabela 14. Koszty dowożenia dzieci/uczniów do placówek oświatowych
Rodzaj wydatku
Koszt zakupu biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów uczęszczających do placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek
Koszt przewozów okazjonalnych (realizacja zadań statutowych placówek
oświatowych)
Koszt dowożenia dzieci niepełnosprawnych, realizowany przez Zespół Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Kutnie
Koszt dowożenia przez rodziców 2 dzieci niepełnosprawnych
RAZEM

Kwota
258 015,70 zł
1 120.02 zł
44 150,41 zł
2 437,44 zł
305 723,57
zł

Wydatki na oświatę
Wydatki Gminy Piątek na oświatę (w tym obsługę księgowo-finansową), zarówno
na zadania własne jak i zlecone, w 2020 r. wyniosły 8 624 206,44 zł, z czego
5 199 610,67 zł (60,29%) pokryte zostało ze środków pochodzących z :






subwencji oświatowej (4 959 500,00 zł)
dotacji przedszkolnej (149 196,00 zł)
dotacji podręcznikowej (51 230,74 zł)
dotacji w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 ( 443,93 zł)
dofinansowania wyposażenia Ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Czernikowie ze środków WFOŚiGW w Łodzi (39 240,00zł)
Z budżetu Gminy Piątek wydatkowano kwotę 3 424 595,77 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

- 37 -

Tabela 15. Koszty utrzymania placówek oświatowych
SZKOŁY
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
Razem
PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Oddział/y przedszkolne Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie
Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku
Razem
OGÓŁEM

KOSZT
1 603 125,14
4 193 318,95
5 796 444,09

179 366,27
1 460 054,01
1 639 420,28
7 435 864,37

Zadania inwestycyjne
Ukończona została kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz
z salą gimnastyczną przy ul. Szkolnej 1. Koszt inwestycji brutto wyniósł: 5 779 350,72 zł.

Zapewnienie warunków działania placówek
z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19

oświatowych

w

związku

Placówki zostały zaopatrzone w dystrybutory do dezynfekcji rąk wraz płynami
dezynfekcyjnymi, maseczkami, rękawiczkami przez MZ, MEN oraz poprzez zakup
z własnych środków budżetowych.
Dyrektorzy placówek ściśle przestrzegali zaleceń i rekomendacji związanych
z organizacją zarówno zajęć prowadzonych zdalnie jak i stacjonarnie. Na bieżąco
świadczona była pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Gmina Piątek z grantów Ministerstwa Cyfryzacji pozyskała dodatkowe środki
finansowe na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w laptopy.
Tabela 16. Ilość zakupionych i przekazanych do szkół laptopów w ramach programu
Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +
Nazwa grantu

Pozyskane środki
finansowe

Ilość zakupionych
i przekazanych laptopów
do szkół

Zdalna szkoła

60 000 zł

30

Zdalna szkoła +

54 999 zł

22

Razem

114 999 zł

52

Placówki z własnych budżetów zakupiły dzienniki elektroniczne (mobiDziennik,
Librus). Dzięki nim oraz aplikacjom (Teams, Zoom) możliwa stała się efektywna nauka
zdalna, komunikacja z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie efektywnych metod pracy zdalnej.
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Kultura, sport, rekreacja i promocja
Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku w liczbach







570 aktywnych użytkowników – co dziesiąty mieszkaniec Gminy Piątek korzystał
z usług biblioteki,
3164 odwiedzin – tzn. każdego dnia odwiedziło placówkę średnio 15 osób,
62 osoby uczestniczyły w spotkaniach autorskich i konkursach,
7384 wypożyczeń – każdy z użytkowników wypożyczył średnio 13 książek
i czasopism,
2068 pytań zadanych bibliotekarzom,
355 zakupionych nowości wydawniczych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - GBP w Piątku
uczestniczy
w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 –
zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dofinansowanie uzyskano z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art.
80 ust. 1 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
W 2020 r. GBP w Piątku otrzymała dotacje w wysokości 2700,00 zł. Pozyskane środki
finansowe przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej
dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.
Najważniejsze imprezy cykliczne:





Mała Książka Wielki Człowiek - projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym
realizowany był w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki
człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja miała zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
Konkurs Recytatorski „Pięknie być człowiekiem” (online)
Z książką na walizkach - 25 września 2020 r odbyło się spotkanie z młodymi
czytelnikami zorganizowane w ramach akcji „Z książką na walizkach” – VIII
Łódzkie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami, dzięki współpracy naszej
biblioteki z Wydawnictwem Literatura. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z kl.
Va i Vb Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku. Gościem
spotkania była Kalina Jerzykowska, polonistka, teatrolog, przez wiele lat
dziennikarka (Radio Łódź i „Gazeta Wyborcza” w Łodzi). Autorka wierszy,
powieści, piosenek, sztuk i scenariuszy teatralnych; entuzjastka teatru
dziecięcego, Kawaler Orderu Uśmiechu. Pisarka w ciekawy sposób mówiła
o swoich książkach, przeprowadziła konkurs wiedzy o teatrze oraz opowiadała
anegdoty ze swojego życia prywatnego.
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Noc Bibliotek
Narodowe Czytanie
Udział w WOŚP
Dyskusyjny Klub Książki przy GBP w Piątku, działa od 2007r, adresowany był
do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, ale też rozmawiać o książkach. Projekt
oparty był na założeniu, że czerpać przyjemność z literatury można zawsze, nie
tylko będąc jej znawcą czy krytykiem. Dyskusyjne Kluby Książki są elementem
wieloletniego ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wsparcia
sektora książki ,,Tu Czytamy!", objętego patronatem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest wykreowanie mody na czytanie,
poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury oraz promowanie
aktywnego udziału w życiu literackim, np. poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi,
interesujące dyskusje, twórcze wykorzystanie wiedzy płynącej z książek. Jego
realizacja jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Ze względu na sytuację epidemiczną w 2020 roku spotkania DKK oraz inicjatywy,
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przygotowane w ramach projektu DKK w 2020 r. odbywały się on-line.
Spotkania autorskie on-line dla DKK przy GBP w Piątku odbyły się z:





Jakubem Małeckim,
Joanną Jax,
Łukaszem Orbitowskim ,
Wojciechem Chmielarzem .
nagrane spotkania dostępne są na kanale YouTube.
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Przez tereny gminy przebiega 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”.

Na trasie szlaku rowerowego „Bitwy nad Bzurą”

Na terenie gminy można odnaleźć liczne stanowiska archeologiczne - materialne ślady
działalności człowieka w minionych czasach. 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.
Turyści, którzy odwiedzają Gminę Piątek mają do dyspozycji Punkt Informacji
Turystycznej, który mieści się w Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Rynek 16 w Piątku.
Na terenie gminy każdego roku 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 m.in. dożynki gminno-parafialne, plenery,
festyny, zawody sportowe, czy uroczystości o charakterze historycznym, patriotycznym
np. uroczystości upamiętniające Bitwę nad Bzurą, czy z okazji najważniejszych świąt
państwowych (Święto Niepodległości). Wydarzenia o charakterze kulturalnym odbywają
się w gminie przez cały rok, zarówno w sezonie wakacyjnym, jak i w miesiącach
tradycyjnie mniej atrakcyjnych dla turystyki. Bardzo ważnym jest również, duże
zróżnicowanie podmiotów - poszczególnych organizatorów wydarzeń, do których należą,
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samorząd gminny wraz z jednostkami podległymi (GOK, GBP, placówki oświatowe),
poszczególne sołectwa, gminne jednostki OSP, społecznicy czy stowarzyszenia i fundacje
działające na terenie gminy Piątek.

Kalendarium imprez i uroczystości, które miały miejsce na terenie gminy Piątek
w roku 2020
31.12/01.01 – Impreza sylwestrowo-noworoczna z okazji odzyskania praw miejskich
przez Piątek,
06.01 - Pierwszy Orszak trzech Króli w mieście Piątek,
12.01 - XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zebrano 23 083,61 zł),
18.01 – Widowisko karnawałowe Broadwey Story z okazji odzyskania praw miejskich
przez Piątek,
04.02 - Koncert Świąteczny „EVE”,
16.02 - Turniej Piłki Siatkowej im. Czesława Lichoty o Puchar Burmistrza Piątku,
20.02 - Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Piątku w kategorii: IV – VI
dziewcząt i chłopców, VII – VIII dziewcząt i chłopców, OPEN oraz o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piątku w kategorii: kl. I – III, w kat . Mama, w kat.
Tata,
22.02 - promocja książki Sylwestra Augustyniaka pt.” Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku
1903-2018”,
26.02 - XVII sesja Rady Miejskiej w Piątku z udziałem Dyrektora Kancelarii Prezydenta
RP - pana Pawła Janika, który odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy do Władz
i Mieszkańców Piątku z okazji odzyskania praw miejskich oraz przekazał na ręce
Burmistrza i Przewodniczącego Rady biało-czerwoną flagę,
26.02 - Turniej Halowej Piłki Nożnej LZS „Szkół Podstawowych” o Mistrzostwo Powiatu
Łęczyckiego i Puchar Starosty Łęczyckiego w kategorii dziewcząt i chłopców klas VII
i VIII,
06.03 - spotkanie z okazji Dnia Kobiet “Kobieta zmienną jest”,
28.05 - wizyta w Piątku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji
30-lecia powstania samorządu terytorialnego,
30.08 - Dożynki gminno-parafialne,
04.09 - program Dzień Dobry TVN w Piątku,
06.09 - 30.09 – plenerowa wystawa „Piątek 1939 – zachowaj w pamięci”,
13.09 - Uroczystości 81. Rocznicy Bitwy nad Bzurą,
20.09 - udział delegacji Gminy Piątek w Dożynkach Województwa Łódzkiego
w Uniejowie,
26.09 - Złote Gody,
22.10 - Wielka Olimpijska Lekcja Wychowania Fizycznego prowadzona przez wybitnych
olimpijczyków w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku,
11.11 - Uroczystości Święta 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości,
27.11 - program „Budzi się ludzi” z Konarzewa,
W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 na terenie
Gminy Piątek nie odbyło się szereg imprez cyklicznych – m.in. Dzień Flagi Narodowej,
Święto Strażaka, Plener rzeźbiarski, Zlot do środka Polski, Festyn z okazji Dnia Nowalijki,
festyny szkolne, wyścigi rowerowe w Witowie. Natomiast te imprezy i uroczystości, które
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udało się zorganizować w ścisłym reżimie sanitarnym (w trakcie poluzowania obostrzeń)
miały skromniejszy przebieg i mniejszą liczbę uczestników.

Gminno-parafialne Dożynki w Ciechosłwicach - 30 sierpnia 2020 r.

Uroczystości 81. Rocznicy Bitwy nad Bzurą w Piątku – 13 września 2020 r.
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Największą imprezą, która miała miejsce w Gminie Piątek w roku 2020 było powitanie
Nowego Roku i Miasta Piątek. Tego typu impreza została zorganizowana w Piątku po raz
pierwszy. Na placu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Piątku rok 2020 i nadanie
statusu miasta świętowało wielu mieszkańców środka Polski. Oprawę muzyczną
zapewniło Radio Q z Kutna, za pośrednictwem którego kilka sekund po północy życzenia
złożyli Burmistrz Krzysztof Lisiecki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piątku oraz
zaproszeni goście. Nowy Rok tradycyjnie powitano pokazem sztucznych ogni.

Pokaz sztucznych ogni podczas powitania Nowego Roku i Miasta Piątek

Na terenie Gminy Piątek baza noclegowa ma skromne zasoby. Wg danych
statystycznych w 2020 r. nie odnotowano żadnego obiektu oferującego pow. 10 miejsc
noclegowych. Sytuacja ulega poprawie, jednak jest to proces bardzo powolny. Na terenie
gminy prywatny inwestor prowadzi budowę centrum edukacyjno-konferencyjnego, w
którym będą m.in. miejsca noclegowe, jednak na zakończenie inwestycji trzeba jeszcze
trochę poczekać. Obecnie na bazę noclegową w gminie składają się:




Gospodarstwo Agroturystyczne w Konarzewie,
Zagroda Edukacyjna „Plantacja wikliny” w Konarzewie (miejsca biwakowe),
Kwatery prywatne w Piątku.
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Miejsca biwakowania:
 Piątek - nad Maliną przy parkingu ul. Łowicka,
 Balków - przy kompleksie parkowo-dworskim,
 Łysa Góra.

W sąsiedztwie Łysej Góry znajduje się miejsce do biwakowania

Bazę turystyczną możemy traktować jako swego rodzaju udogodnienia dla turystów
odwiedzających gminę. Zaliczymy tu stanicę - stację postojową zlokalizowaną na szlaku
konnym w Witowie, sieć elektroenergetyczna, sieć wodno-kanalizacyjna, sieć
teleinformatyczna LTE (w gminie rozmieszczono 7 świetlic internetowych z punktami
dostępowymi dla obywateli i osób odwiedzających), urządzenia pocztowe
i telekomunikacyjne, infrastruktura ochrony zdrowia oraz sieć handlu detalicznego
i punktów usługowych – m.in.:
 Gminny Ośrodek Kultury w Piątku,
 Gminną Bibliotekę Publiczną w Piątku,
 3 apteki,
 2 NZOZ-y,
 2 przychodnie weterynaryjne,
 Urząd Pocztowy w Piątku,
 Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej oddział w Piątku,
 Filia Banku PKO,
 3 stacje paliw, 2 bankomaty,
 liczne indywidualne punkty handlowe w tym sklepy sieciowe Dino i Biedronka.
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że jednym z zadań własnych gminy jest
zaspokajanie zbiorowej potrzeby społeczności, jaką jest porządek publiczny.
Podstawowym organem państwa powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego jest Policja. Niejednokrotnie, oprócz bieżących spraw wykonywanych
w czasie służby, zgłaszane są problemy i bolączki mieszkańców gminy wskazywane
bezpośrednio przez mieszkańców bądź sołtysów czy radnych. W ramach współpracy
z Policją w 2020 roku w budżecie gminy zabezpieczono środki w kwocie 10 000,00 zł na
fundusz wsparcia z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Gminę Piątek zakupu:
aparatu fotograficznego z akcesoriami, lornetki, latarek, drukarek, ładowarek do
akumulatorów, urządzenia do podłączania dysków w celu zabezpieczenia z nich danych,
niszczarek oraz szaf metalowych aktowych.

W dniu 16 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie,
w ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem, uczniowie
uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Posterunku Policji w Piątku. Omawiane
były sprawy związane z zachowaniem bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły
i do domu.
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Na terenie Gminy Piątek działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
Jednostka OSP Piątek jest jednostką specjalizującą się w zakresie ratownictwa
technicznego, drogowego, wodnego i wysokościowego. Jednostka OSP Piątek z uwagi na
usytuowanie w pobliżu węzła drogowego Piątek, przewidziana jest do wyjazdów do
zdarzeń na autostradzie A-1. (jednostka włączona do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego KSRG).
Jednostki: OSP Balków, OSP Janowice-Goślub, OSP Janków, OSP Orenice
przewidziane są do wykonywania działań pomocniczych podczas akcji ratowniczogaśniczych.
Liczba członków Ochotniczych Straży pożarnych z terenu Gminy – 235. Liczba
strażaków-ratowników mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczogaśniczych 76. Przy OSP Piątek działa – orkiestra strażacka – 15 osób.
Jednostki OSP z terenu Gminy dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczogaśniczych:

Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku posiada: ciężki samochód pożarniczy – Jelcz 005
GCBA 6/32; średni samochód pożarniczy – VOLVO GBA 2,5/16; lekki samochód
pożarniczy – Lublin 3N SLRT; podnośnik – STAR 200 SH-18 oraz STAR 266 SCKW –
przystosowany do odśnieżania.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie posiada średni samochód pożarniczy: IVECO
GBA2/16.

Ochotnicza Straż Pożarna w Balkowie posiada ciężki samochód pożarniczy: Jelcz P-420
GCBA. 9,6/16.

Ochotnicza Straż Pożarna Janowice-Goślub posiada średni samochód pożarniczy:
STAR 244 GBA 2,5/16.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Orenicach posiada lekki samochód pożarniczy: Żuk A06B
SLM
Ponadto Jednostki OSP z terenu Gminy Piątek dysponują następującym sprzętem do
działań ratowniczo-gaśniczych:
 sprzęt silnikowy 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 – 7 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 – 75 szt., W-52 – 74 szt., ssawne – 16 szt.
W budżecie Gminy Piątek na 2020 rok zabezpieczono środki finansowe
w wysokości –135 100 zł. na sfinansowanie działalności bojowej OSP z terenu Gminy
Piątek.
Środki wydatkowane przez Gminę na sfinansowanie działalności bojowej oraz
pozostałej działalności OSP w roku sprawozdawczym wyniosły ogółem – 99 293 zł z tego:






OSP Piątek – 57 786 zł;
OSP Janków – 4 393 zł;
OSP Orenice – 4 220 zł;
OSP Janowice-Goślub – 3 790 zł;
OSP Balków – 3 362 zł.

Ponadto Gmina poniosła wydatki na orkiestrę strażacką w wysokości – 20 415 zł
z tego: wynagrodzenie dyrygenta – 20 000 zł; naprawa i zakup instrumentów
muzycznych – 415 zł.
Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2020 r. został wypłacony
przez Gminę w wysokości – 13 883 zł.
W roku 2020 jednostki OSP z terenu Gminy Piątek pozyskały dodatkowo
następujące dotacje w wysokości:
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OSP Piątek włączona do KSRG z dotacji Komendanta Głównego PSP – 7 900,00 zł
na remont strażnicy;
OSP Janowice-Goślub z dotacji MSWiA – 3 520,00 zł na zakup 7 szt. latarek, 6 szt.
węży tłocznych, 2 szt. węży ssawnych, 2 szt. tłumic;
Orkiestra strażacka przy OSP Piątek z grantu z LGD „POLCENTRUM” –
15 460,00 zł na zakup instrumentów muzycznych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku jednostka OSP Piątek uczestniczyła
ogółem w 86 zdarzeniach, statystyka wyjazdów do zdarzeń przedstawiała się
następująco: pożary – 24; miejscowe zagrożenia – 60; alarmy fałszywe 2.
W dniu 4 lutego 2020 r. wybuchł pożar budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w miejscowości Piątek. W trakcie przeszukiwania palącego się budynku odnaleziono dwa
ciała. Jeszcze przed przybyciem strażaków z sąsiedniego budynku samodzielnie
ewakuowało się 16 lokatorów.
Działania straży pożarnej polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu
prądów wody na palący się budynek, prądów wody w obronie na sąsiedni budynek,
przegarnięciu i dogaszeniu nadpalonych materiałów, prowadzeniu praca rozbiórkowych
konstrukcji budynku oraz więźby dachowej. W celu szybszego zlokalizowania źródła
pożaru użyto kamery termowizyjnej.
W akcji gaśniczej trwającej 9 godz. 16 min. udział brały 3 zastępy z Jednostki
Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy, 1 zastęp z JRG w Łowiczu,
1 zastęp z JRG w Zgierzu oraz 4 jednostki OSP w KSRG (2 OSP Piątek, 1 OSP Góra Św.
Małgorzaty oraz z pow. zgierskiego OSP Biała i OSP Dzierżązna), łącznie 44 strażaków.

W ramach działalności prewencyjnej corocznie jednostki z terenu Gminy Piątek
uczestniczą w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych lub gminnych ćwiczeniach
pożarniczych. Organizacja zawodów i ćwiczeń ma za zadanie sprawdzenie gotowości
bojowej strażaków ochotników, jak również rozpowszechnienie tej dziedziny życia wśród
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dzieci i młodzieży. W roku 2020 ze względu na COVID-19 w Gminie Piątek nie odbyły się
zawody sportowo -pożarnicze i gminne ćwiczenia pożarnicze.
Wspólna działalność prewencyjna jednostek OSP polega również na zabezpieczeniu
i udziale w festynach, imprezach i turniejach takich jak: finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, Promocja książki o OSP Piątek, Gminne eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W dniu 12 stycznia 2020 r. w ramach 28. finału WOŚP w Piątku przeprowadzono
pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu druhów OSP Piątek
oraz koncert orkiestry OSP Piątek.

W dniu 22 lutego 2020 r. w siedzibie OSP w Piątku odbyła się promocja książki
Sylwestra Augustyniaka pt.” Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku 1903-2018”.
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W dniu 4 marca 2020 r. w sali OSP w Piątku obyły się gminne eliminacje
43. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło
w nich udział 20 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu
gminy Piątek.
W ramach współpracy pomiędzy jednostkami OSP a Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy jednostki uczestniczą w przeglądach operacyjnotechnicznych, których celem jest kontrola i ocena stanu przygotowania jednostek ochrony
przeciwpożarowej do działań ratowniczych.

- 53 -

Pomoc społeczna
Pomoc społeczna stanowi ważny obszar związany z funkcjonowaniem Gminy,
ponieważ działania w tym zakresie wpływają bezpośrednio na jakość życia mieszkańców.
Działania w zakresie pomocy społecznej podejmowane przez Gminę obejmują wsparcie
materialne, rzeczowe oraz usługi. Zadania te wynikają z ustawy o pomocy społecznej oraz
innych aktów prawnych i uchwał Rady Miejskiej. Za wykonywanie tych zadań odpowiada
w znacznej części Ośrodek Pomocy Społecznej.
Realizacja zadań w obszarze pomocy społecznej w 2020 r. polegała na zabezpieczeniu
w budżecie i wydatkowaniu środków na:






zasiłki i pomoc rzeczową oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
w kwocie-300.004,00 zł
dodatki mieszkaniowe w kwocie - 24.853,00 zł
usługi opiekuńcze w kwocie - 123.011,00 zł
pomoc w zakresie dożywiania - 33.359,00 zł
domy pomocy społecznej w kwocie - 251.900,00 zł

W roku 2020 Ośrodek udzielał wsparcia finansowego osobom rodzinom, które
spełniały określone w tabeli kryterium dochodowe.
Tabela 17. Kryterium dochodowe
Podmiot otrzymujący pomoc
osoba samotnie gospodarująca
rodzina *


Warunek
kryterium dochodowe podmiotu

Kryterium dochodowe podmiotu
701zł
528 zł

dochód nie mógł przekroczyć sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Poza kryterium dochodowym do przyznania wsparcia finansowego konieczne było
spełnienie przesłanek określonych w art.7 pkt.2-15 ustawy o pomocy społecznej.
Najczęściej występującą przesłanką do objęcia wsparciem w 2020 r. poza ubóstwem były:





długotrwała lub ciężka choroba,
bezrobocie,
niepełnosprawność,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
gospodarstwa domowego.

i

prowadzeniu

W ramach zadań własnych i zleconych realizowanych przez Gminę ustalane jest
prawo do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Świadczenia pieniężne to
przyznawanie i wypłacanie zasiłków, a świadczenia niepieniężne to organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz kierowanie do domów
pomocy społecznej.
Pierwszą grupę zasiłków stanowią zasiłki stałe, udzielane osobom niezdolnym do pracy
ze względu na wiek lub niepełnosprawność, nie posiadające dochodów, lub niższych od
kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej. Zasiłkami stałymi
objęto 28 osób.
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Druga grupa to zasiłki celowe, przyznawane w celu zabezpieczenia realnej
potrzeby bytowej. Pomocą w tej formie objęto 45 osób i przeznaczono min. na zakup
żywności, leków i leczenia, opłatę energii elektrycznej, zakup opału.
Trzecia grupa zasiłków to zasiłki okresowe, wypłacane min. z powodu bezrobocia, czy
długotrwałej choroby. W roku 2020 przyznano i wypłacono zasiłki 16 osobom z powodu
bezrobocia, 2 osobom z powodu długotrwałej choroby, 1 osobie z powodu
niepełnosprawności, 5 osobom z innych przyczyn.
W poniższej tabeli przedstawione zostały rodzaje zasiłków oraz wydatkowane na ten cel
kwoty.
Tabela 18. Wysokości przyznanych środków finansowych
Rodzaj zasiłku
Zasiłki stałe
Zasiłki celowe
Zasiłki okresowe

Kwota w zł
164. 954 zł
28.776 zł
34.541 zł

W zakresie świadczeń niepieniężnych warto zwrócić uwagę na pracę socjalną, która
obejmuje działania zmierzające do poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku
społecznym, pomocy rodzinom w rozwiązywaniu codziennych problemów w sytuacjach
kryzysowych, uwikłanych w przemoc i uzależnienia. Osoby i rodziny otrzymywały
wsparcie zarówno w zakresie poradnictwa jak i opieki nad dziećmi.
Ośrodek podejmował też inne działania z zakresu świadczeń niepieniężnych, wśród
których należy wymienić pomoc w formie posiłków wydawanych dzieciom w szkołach
i przedszkolach. Z pomocy w formie posiłków w szkołach skorzystało 29 dzieci.
W 2020 r. sfinansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 11 osób, które
wymagały całodobowej opieki, niemożliwej do zapewnienia w domu. Ponadto
świadczone były w miejscu zamieszkania usługi opiekuńcze, którymi objęto 13 osób.
Wykonywane czynności w formie usług opiekuńczych dotyczyły min. zaopatrzenia w
żywność, przygotowania posiłku, wykonywania czynności higienicznych, sprzątania
mieszkania. Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 123.011,00 zł. Usługi
wykonywane były przez etatowo zatrudnione opiekunki.
Inne działania wspierające osoby i rodziny to wypłata stypendiów i zasiłków
szkolnych. Pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało 40 uczniów a zasiłek
szkolny 3 uczniów. W 2020 r. w tym zakresie wydatkowano 87 227,00 zł a środki
z budżetu gminy stanowiły kwotę 17 445,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej wspierał rodziny z problemami w zakresie spraw
opiekuńczo wychowawczych przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych.
Przydzielonego asystenta miało 6 rodzin. W pieczy zastępczej w 2020 r. przebywało
8 dzieci, w tym 1 dziecko w pieczy instytucjonalnej, pozostałe 7 dzieci w pieczy rodzinnej.
Rodziny borykające się z różnego rodzaju problemami mogły korzystać z porad
psychoterapeuty uzależnień i psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla osób
uzależnionych i współuzależnionych oraz dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
domową. Ponadto na terenie gminy funkcjonowała świetlica socjoterapeutyczna, do
której w 2020 r. uczęszczało 6 dzieci.
Znaczącą pomoc wspierającą rodziny była realizacja świadczeń rodzinnych i pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. Z tego rodzaju pomocy skorzystały 373 osoby,
którym wypłacono świadczenia w kwocie 1 744 150,00 zł. Z kolei świadczeniem

- 55 -

wychowawczym objęto 629 rodzin, a zasiłki wypłacono dla 988 dzieci w kwocie
5 900 580,00 zł.
Szczegółowe informacje zawierają sprawozdania GOPS w Piątku za rok 2020.
Tabela 19. Programy i projekty realizowane w 2020 r. ze środków zewnętrznych (dotacje
ze środków rządowych, Unii Europejskiej i inne)
Lp.

1.

3.

Jednostka
realizująca

Nazwa
programu/projektu

Całkowita
wartość
zadania
w PLN

Wartość
% udziału
dofinansowa środków
nia zadania w zewnętrznych
PLN

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Program
„Posiłek w szkole
i w domu”

33.359,00zł

19.139,00 zł

57,38%

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa
na lata
2014-2020

61.116,00zł

61.116,00 zł

100%

Stan
realizacji

Uwagi

Program
wieloletni
zrealizowany na lata
20192023.Wkład
własny –
14.220,00 zł
zrealizowany Program
2014-2020,
w całości
finansowany
ze środków
UE

Poza pomocą materialną udzielaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Piątku, z której korzystali miedzy innymi bezrobotni naszej gminy, we współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy w Łęczycy Gmina Piątek zatrudniła 16 osób bezrobotnych
w ramach robót publicznych.
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Ochrona zdrowia
W roku 2020 opiekę medyczną na terenie gminy Piątek zapewniały:






NZOZ ALAMED - łączna liczba porad lekarskich oraz świadczeń udzielonych
w ramach POZ wyniosła 13 271, liczba pacjentów- 2 100 osób,
ZAKŁAD LECZNICZY SANITAS - łączna liczba porad lekarskich oraz świadczeń
udzielonych w ramach POZ wyniosła 12 203, liczba pacjentów- 2 873 osoby,
PRZEDSIĘBIORSTWO Podmiotu leczniczego „ KORDMED” Łęka 15 - w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej wykonano 7 721 zabiegów,
PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY „A-DENT”- Anna GarusNiewiadomska,
STOMATOLOGIA - ORTODONCJA S.C. - Joanna Łaszkiewicz.

Budynek ośrodka zdrowia w Piątku

Na terenie gminy funkcjonowały 3 apteki:




APTEKA MILENIUM - ul. Stodolniana 6
APTEKA MILENIUM - ul. Rynek 17
APTEKA SZLACHETNA - ul. Rynek 5 a

W 2020 roku na terenie gminy Piątek stacjonowała Karetka Pogotowia Wojewódzkiej
Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
Zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w 2020 roku były realizowane ze środków pieniężnych
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pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na
działania w Programie wydatkowane zostały środki w wysokości 107.074,81 zł w tym:




zwalczanie narkomanii – 3829,00 zł na:
- zakup materiałów i wyposażenia (ulotki profilaktyczne) – 829,00 zł
- zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne dla uczniów) – 3000,00 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi – 103.245,81 zł na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków GKRPA) – 5200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3016,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa komisji, wychowawców ze świetlicy
socjoterapeutycznej, przewodniczącego GKRPA) – 18000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe dla GKRPA, Punktu
Konsultacyjnego, Świetlicy Socjoterapeutycznej, zakup środków czystości, opał,
znaczki pocztowe, ulotki, publikacje, broszury, działania profilaktyczne) –
16635,51 zł
- zakup usług pozostałych (umowa Punkt Konsultacyjny, badania przez biegłych
i na zlecenie sądu, spektakle i warsztaty profilaktyczne, szkolenia członków
GKRPA) – 59577,50 zł
- podróże służbowe krajowe – 66,86 zł
- szkolenia pracowników – 749,00 zł

W roku 2020 kontynuowane było prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych oraz dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
domową na terenie gminy Piątek. Dyżury pełnili: instruktor psychoterapii uzależnień
oraz psycholog. Klientami Punktu Konsultacyjnego w roku 2020 było 25 osób
(12 mężczyzn i 13 kobiet). W sumie przeprowadzono 101 konsultacji, porad i sesji
terapeutycznych.
Na terenie gminy Piątek funkcjonowała również świetlica socjoterapeutyczna.
Przeznaczona dla dzieci z terenu gminy Piątek przejawiających trudności
w funkcjonowaniu społecznym, w tym zagrożonych uzależnieniem, demoralizacją
i przestępczością. Świetlica od 01 stycznia do 11 marca 2020 r. funkcjonowała 4 razy
w tygodniu, prowadzona przez 2 wychowawców. Z powodu pandemii koronawirusa od
12 marca do 30 września 2020 r. zajęcia zostały zawieszone. Wznowiono działalność
świetlicy od 1 października 2020 r. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu,
prowadzone przez jednego wychowawcę. Z zajęć świetlicowych regularnie korzystało
10 dzieci.
W ramach realizowanego programu w roku 2020 odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których omawiano działania związane
z realizacją Programu oraz `przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia
odwykowego. Ogółem do Komisji wpłynęło 9 wniosków o objęcie postępowaniem osoby
nadużywającej alkoholu. Przez cały rok 2020 na badanie przez biegłych w Poradni
Leczenia Uzależnień w Łęczycy skierowanych zostało 9 osób. Wydano 9 opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W 6 przypadkach skierowano wnioski do Sądu
Rejonowego w Łęczycy o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku
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poddania się leczeniu odwykowemu. Sąd Rejonowy w Łęczycy wydał 4 postanowienia
dotyczące zobowiązania do leczenia odwykowego.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi sfinansowane zostały następujące
działania profilaktyczne:


program profilaktyki uniwersalnej ,,Smak życia – czyli debata o dopalaczach” który był
realizowany wśród uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej w Piątku,



realizacja programu profilaktycznego ,,Cukierki” wśród uczniów klas III Szkoły
Podstawowej w Piątku,



kampania profilaktyczna ,,Reaguj na przemoc” skierowana do wszystkich placówek
oświatowych na terenie Gminy Piątek ,



realizacja na terenie Szkoły Podstawowej w Piątku programu ,,Domowi detektywi” –
zakup pakietu materiałów profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców,



zakup narkogogli oraz pakietu filmów profilaktycznych ,,Dopalacze – zagrożenia”
przeznaczonych do wykorzystania w Szkole Podstawowej w Piątku,



zakup alkogogli oraz pakietu 3 filmów profilaktycznych pt. ,,Bez używek – czyli zdrowo”
przeznaczonych do wykorzystania wśród uczniów Szkoły Podstawowej
w Piątku,



spektakl profilaktyczny ,,Strach ma wielkie oczy” w Szkole Podstawowej w Piątku,
w którym uczestniczyło 95 osób, uczniowie oraz kadra pedagogiczna.
W 2020 roku przeprowadzone zostały szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych,
członków GKRPA, członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników
socjalnych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała
i zaangażowała się czynnie w realizację kampanii profilaktycznej ,,Reaguj na przemoc!”.
Kampania realizowana była przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku oraz
Zespół Interdyscyplinarny.
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Rolnictwo i gospodarka odpadami komunalnymi

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 2020 r. odnotowano blisko 775 tyś. sztuk. Obsada zwierząt
gospodarskich w dużych na 100 ha użytków rolnych wynosi 46 sztuk.
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Gmina Piątek wspierała działania Gminnej Spółki Wodnej poprzez delegowanie
osoby do współpracy z GSW. W 2020 r. współpraca doprowadziła do odnowienia 22310
mb rowów odwadniających za kwotę 137 206,5zł. Właściwe utrzymywanie urządzeń
melioracyjnych przynosi wymierne korzyści każdemu rolnikowi naszej Gminy.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi odbyło się zgodnie z zapisami ustawy
o utrzymaniu czystoś ci i porządku w gminach oraz podjętymi na jej podstawie przez Radę
Miejską w Piątku uchwałami. Właś ciciele nieruchomoś ci zamieszkałych mają obowiązek
składania deklaracji o wysokoś ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uwzględniającej iloś ć osó b zamieszkujących daną nieruchomoś ć. Liczba mieszkań có w
zadeklarowanych przez właś cicieli nieruchomoś ci zamieszkałych na dzień 31.12.2020
roku wynosiła 5851.
Od dnia 1 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Piątek obowiązują nowe stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszące:
 33 zł miesięcznie od mieszkań ca za odpady zbierane w sposó b selektywny,
 66 zł miesięcznie od mieszkań ca w przypadku gdy właś ciciel nieruchomoś ci
zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadó w komunalnych w sposó b
selektywny.
Ponadto realizowane jest wiele zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
ochrony klimatu, powietrza i wód, edukacji ekologicznej m.in. zasad prawidłowej
segregacji odpadów (w 2020 roku Gmina Piątek osiągnęła wszystkie poziomy recyklingu
i odzysku zebranych odpadów segregowanych).
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Infrastruktura drogowa
Na terenie Gminy Piątek występują 4 kategorie dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe,
gminne). Sieć drogową Gminy Piątek wytyczają następujące szlaki drogowe:
Autostrada A-1 – (Gdańsk – Gorzyczki) z węzłem „Piątek”, który poprzez drogę
wojewódzką nr 703, zapewnia powiązanie z wewnętrznym układem gminy.

Węzeł „Piątek” na autostradzie A-1

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 A-2 węzłem
Wartkowice, oraz z autostradą A-1 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.
Długość infrastruktury drogowej w gminie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła
116,617 km w tym:
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 drogi bitumiczne o długości 73,170 km,
 drogi gruntowe o długości 43,447 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.
Według prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi rejestru numerów nadanych
drogom publicznym (gminnym) na obszarze województwa łódzkiego, Gmina Piątek
posiada 64 sklasyfikowane drogi gminne.
Działalność Gminy w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ruchu
dotyczy przede wszystkim budowy oraz utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów
i placów.
W trakcie 2020 roku kontynuowane były założenia związane z inwestycjami na drogi
publiczne w tym:
 przebudowę drogi gminnej nr
104259E relacji Michałówka – Goślub
w miejscowości Goślub Osada – I etap. Projekt o wartości 932 196 zł, na który
uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 670 396 zł.
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 utwardzenie dróg gruntowych m.in. w miejscowości Janków o dł. 1650 mb,
ze środków własnych za kwotę 150 183,00 zł
Dodatkowo w 2020 roku planowano zrealizować następujące projekty :
 rozbudowa drogi gminnej nr 104217E w miejscowości Łęka w celu dojazdu do terenów
inwestycyjnych w Gminie Piątek - ETAP I od km 0+000 do km 0+261.80 km –
szacowany koszt inwestycji wynosił 2 750 225 zł,
 remont odcinka drogi gminnej nr 104224E relacji Czerników – Mysłówka - Sładków
Rozlazły – gr. gm. Zgierz (Śladków Górny) na odcinku 1115 mb polegający na
wykonaniu nakładki bitumicznej – szacowany koszt inwestycji wynosi 417 219 zł; na
które Gmina Piątek składała wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Mimo iż wnioski uzyskały
pozytywną ocenę środki na realizację powyższych projektów nie zostały Gminie
przyznane w związku z czym wstrzymano realizację zadań.
Gmina Piątek zgodnie z art. 4 ust. 8 Pzp w trybie zapytania o cenę zawarła umowy
z wykonawcami na utrzymanie dróg (remonty cząstkowe maszyną typu Patcher,
utrzymanie zimowe dróg, koszenie poboczy dróg gminnych) oraz wykonywała prace
siłami własnymi tj. oznakowanie dróg, obcinka gałęzi w pasie drogowym, zamiatanie).
Na ww. zadania w 2020 roku Gmina Piątek wydała 1 523 335 zł.
Na terenie Gminy Piątek funkcjonuje 1626 szt. opraw oświetleniowych
znajdujących się przy drogach publicznych oraz parkingach. Konserwacją i naprawą
zajmowała się firma Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.
Dla uzyskania niższych stawek za zużycie energii elektrycznej Gmina Piątek należy
do Kępińskiej Grupy Zakupowej, w której skład wchodzi kilkadziesiąt gmin. Za 2020 r.
gmina wydała 722 723,63 zł na funkcjonowanie i konserwacje oświetlenia drogowego.
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Zamówienia publiczne
Gmina Piątek przy udzielaniu zamówień publicznych stosowała ustawę Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm).
W roku 2020 udzielono następujące zamówienia publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego:
Tabela 20. Zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy i mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Roboty budowlane
Tryb
udzielenia
zamówienia
albo zawarcia
umowy
ramowej

Przetarg

Dostawy

Usługi

Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia
albo
zawarciem
umowy
ramowej

Wartość
zawartych umów
brutto w złotych

Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia
albo
zawarciem
umowy
ramowej

Wartość
zawartych
umów brutto
w złotych

Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia
albo
zawarciem
umowy
ramowej

Wartość zawartych
umów brutto w
złotych

3

4 662 043,23 zł

1

633 450,00 zł

2

1 226 791,92 zł

nieograniczony

Tabela 21. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy:
Numer ogłoszenia/w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej
albo adres strony internetowej,
na której zamieszczono
ogłoszenie o udzielenie
zamówienia

Opis usługi

Zastosowana

Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej Nr 2020/S 092220170

Świadczenie usługi odbioru

procedura

i zagospodarowania
odpadów komunalnych.
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Przetarg
nieograniczony

Wartość zawartych
umów brutto w
złotych

2 558 926,08 zł

Tabela 22. Realizowane programy i projekty w 2020r. ze środków zewnętrznych/dotacje
ze środków administracji rządowej i inne
L.P.

Nazwa programu/
projekty

Całkowita
wartość
projektu w
PLN

% udział
środków
zewnętrz
nych

Stan
realizacji
w
trakcie/zrea
lizowany

Wartość
dofinansowani
a zadania

1.

Regionalny Program
Operacyjny na lata
20142020/„Kompleksowa
termomodernizacja
budynków szkolnych
wraz z salą
gimnastyczną w
Piątku przy ul.
Szkolnej 1”.
Regionalny Program
Operacyjny na lata
2014-2020/
„Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej na terenie
Gminy Piątek.”
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój 20142020/”Partycypacja w
planowaniu
przestrzennym – II
edycja.”

5 245 380,44 zł

85%

zrealizowany

3 213 364,86 zł

3 777 402,23 zł

85%

w trakcie

2 249 799,39 zł

60 794,00 zł

100%

zrealizowany

60 794,00 zł

2.

3.
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Uwagi

Planowanie przestrzenne:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Piątek przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/151/2005 Rady Gminy Piątek z dnia 20 października
2005 r. jest podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę
przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.
W 2015r. i 2016r. uchwalono zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek na podstawie Uchwały Nr XI/53/15
Rady Gminy Piątek z dnia 16 listopada 2015r. oraz na podstawie Uchwały Nr XVI/88/16
Rady Gminy Piątek z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium.
Ustalenia Studium są również wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Gmina Piątek nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla każdej
miejscowości. Jednakże wychodząc naprzeciw mieszkańcom i przedsiębiorcom
wykonywane są plany dla poszczególnych obrębów:


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.



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,
Janków-Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice w celu wybudowania linii
elektroenergetycznej

wysokiego

napięcia

110kV

wraz

z

korytarzem

technologicznym.


w 2020r. została podjęta Uchwała Nr XXII/131/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia
3 lipca 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice z przeznaczeniem pod budowę
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wzdłuż autostrady A1 dla
fragmentu obrębu Bielice.

W 2020r. wydano 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
które głównie dotyczyły budowy linii kablowych niskiego napięcia, napowietrznych
średniego napięcia oraz budowy stacji bazowych telefonii komórkowych.
W 2020 roku wydano 65 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 0 dotyczących
zabudowy

mieszkaniowej

wielorodzinnej,

29

decyzji

dotyczących

zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej, 3 decyzje dotyczące zabudowy usługowej, 32 decyzji
dotyczących zabudowy zagrodowej, 1 decyzje odmowy wydania warunków zabudowy.
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy to 40 dni.
Ponadto

na

wnioski

zainteresowanych

wydano

2

wypisy

i

z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

wyrysy
129

zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, które przez wnioskodawców zostały przedłożone w kancelariach
notarialnych, w bankach i biurach geodezyjnych.
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Mienie komunalne i gospodarka komunalna
Tabela 23. Sposób zagospodarowania
inwentaryzacyjnej /31.12.2020 r./

mienia

komunalnego

wg

Lp.

Dz. nr

Powierzchn
ia
/m2 /

Wartość
/zł/

Uwagi

Budynki,
budowle,
naniesienia

1.

347/2

1 000

1 500

2.

761

720

1 080

Remiza OSP
Konarzew
UG Piątek

KW 30472
Brak budynku
ul. Rynek-742.909;

3.

822

2070

8 280

Stara Gmina

4.

176/5

2 400

11238,7

Remiza Piekary

5.

159

6 100

9 150

6.

701

400

8 000

Po SKR
Pokrzywnica
Zakład szewski

ul. Łowicka111.625
budynek
KW30442
budynek
KW29931
budynek
KW30447

7.

251/3

432

7 741,30

Remiza OSP
Orenice

8.

525

1200

1800

Remiza OSP
Balków

Razem I
9.
10.
11.

14322
4 657
3 253
5 461

48790
133 200
1 600
62 000

7 548

11 900

Drogi –Leżajna
Drogi-Bielice
DrogiSułkowice
Drugie
Drogi – Witów

LD1Y/00038933/7

20 399

32 125

Drogi – Orenice

LD1Y/00038934/4

15286

83 980

LD1Y/00038938/8

24 932

141 541

7 239

3 835

LD1Y/00060429/1

2 076

19 436

Drogi – JankówJankówek
Drogi – Górki
Pęcławskie

1 500

15 000

Drogi -Goślub

19.

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;
186/3,
317/9;
317/10
72

Drogi –
Rogaszyn
Drogi –
Pęcławice

1 650

5 000

DrogaWłostowice

20.

280, 199, 244

26 200

262 000

Drogi Orenice

21.

34, 58

6 400

64 000

Droga Rogaszyn

Nabyta grudzień
2005r.
Rep A nr
5507/2011 z dn.
28.09.2011r.
LD1Y/00038934/4
GNIV.7533.611.2015.J
BM
GNIV.7533.432.2015.E
K
LD1Y/00060686/3
GN-

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

66/1;66/3
184/1, 184/2
150/1, 160/2;
147/2

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

181/1; 149/1;
149/3; 300/1;
300/3
226/1; 226/3;
19/4; 264/1;
18/1;
60/5
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KW 38930
KW 38931
KW 38932

LD1Y/00038935/1

LD1Y/00038938/2

wartości

22.

19, 226

9 900

99 000

23.

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

50 300

503 000

24.

55

10 700

107 000

25.

101/1

477

477

26.

16

3000

30 000

27.

159, 20, 246,
53, 55, 57, 94

32 100

321 000

28.

76, 173, 175

7 100

71 000

29.

24, 272, 305,
306, 307,
308/3, 308/4,
309, 310
7, 84, 86, 90,
91, 250

20 278

202 780

33 400

334 000

31.

94/2, 110

4 900

49 000

32.

352, 380, 447,
527, 646/10,
650
72, 277, 308,
309, 311/2

42 000

420 000

40 400

404 000

34.

22, 186

22 500

225 000

35.

136, 154

7 900

79 000

36.

146, 154

20 300

203 000

37.

160/1, 160/3

1 191

11 910

38.

75, 254

17 800

178 000

39.

167, 170, 172,
173, 177

18 400

184 000

40.

83/1

6 871

68 710

30.

33.
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IV.7533.527.2015.
MKR
Drogi JankówLd1Y/00038937/5
Jankówek
GNIV.7533.528.2015.J
S
Droga Łęka
KW
LD1Y/00006076/1
5 GNIV.7533.802.2015.
MKR
LD1Y/00060745/5
GNIV.7533.1145.2015.
EW
Droga Śladków LD1Y/00060746/2
Podleśny
GNIV.7533.687.2015.
MKR
Poszerzenie
LD1Y/00060285/2
działki drogowej
Nabyta w 2015r.
Gabryelczyk
Jasionna
Droga Górki
LD1Y/00038938/2
Pęcławskie
GNIV.7532.114.2015.A
GP
Droga JankówLD1Y/00038937/5
Jankówek
GNIV.7532.109.2015.A
GP
Droga Rogaszyn
GNIV.7532.117.2015.A
W
Droga Orenice GNIV.7532.108.2015.A
GP
Droga Pęcławice GNIV.7532.192.2015.A
W
Droga Śladków GNPodleśny
IV.7532.433.2016.A
GP
Drogi Balków
GNIV.7533.425.2016.B
W
Drogi Goślub
GNIV.7533.535.2016.E
K
Droga Janowice GNIV.7533.723.2016.E
W
Drogi Śladków GNPodleśny
IV.7533.44.2016.M
KR,
LD1Y/00060746/2
Drogi Sułkowice GNDrugie
IV.7533.129.2016.A
Ms
Droga Janków- GNJankówek
IV.7533.981.2015.A
Ms
Droga Sułkowice GNPierwsze
IV.7533.11.2016.JR
Drogi Bielice
GNIV.7533.1146.2015.
EW
Droga Pęcławice GNIV.7533.1118.2015.
MKR

41.

116/2

6 866

68 660

Droga Górki
Pęcławskie

42.

135/1, 135/2

4 829

48 290

Droga Śladków
Rozlazły

43.

31, 47, 95

16 500

165 000

Droga Górki
Pęcławskie

44.

110, 311/1,
321

37 500

375 000

Droga Goślub
(przejęta od
powiatu)

45.

35

6 266

62 660

Droga Piekary
(przejęta od
powiatu)

46.

173/2, 174/2

1 105

25 415

Droga Łęka
(obok GPZ)

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

107 937

1 079 370

Drogi Konarzew

GNIV.7532.286.2017.D
D
LD1Y/00062674/6

237

18 500

Droga Łęka (pod
powiększenie
działki
sąsiedniej 172)
Droga Sułkowice
Pierwsze

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

ul. Łęczycka

LD1Y/00030444/6
Obręb Piątek
LD1Y/00029670/2
Obręb Pokrzywnica
LD1Y/00015564/2
Obręb Piątek

48.

49.

32, 119, 179,
190, 255, 256,
257, 258, 259

14 300

143 000

50.

1, 9, 67, 115,
149, 192, 193,
258, 267, 278

42 200

422 000

51.

23,327,328,66
9,694,695,

18 958

189 580

52.

65

9 900

99 000

53.

35, 36, 37, 38,
62, 64, 76

12 257

122 570

54.

68, 215, 225

8 500

85 000

55.

22 800

228 000

56.

45, 53, 65, 72,
84, 94, 196,
235, 359, 367,
369, 370
328

6 500

65 000

Razem II
57.

501

792 773
1 200

7 523 539,00
3 000

58.

202

4 200

1 900

59.

586/4

950

1 425
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GNIV.7533.979.2015.J
BM
GNIV.7533.1005.2015.
JS
GNIV.7533.519.2015.
MKR
GNIV.7533.201.2011.
MKW
LD1Y/00030522/7
GNIV.7533.201.2011.
MKW
LD1Y/00030476/9
Akt. Rep.A
1348/2018 z
29.03.2018r.
1355/2018 z
29.03.2018r.

GNIV.7532.236.2016.A
W
LD1Y/00061926/5
Droga Goślub
GNIV.7532.216.2017.D
D
LD1Y/00030522/7
Droga Piątek
GNIV.7532.289.2019.B
M
LD1Y/00063420/2
Droga Orądki
GNIV.7533.533.2018.J
R
LD1Y/00062887/6
Droga
GNKrzyszkowice
IV.7532.529.2018.D
D
LD1Y/00063167/0
Droga Janków- GNJankówek
IV.7532.288.2019.B
M
LD1Y/00038937/5
Droga Łęka
GNIV.7532.173.2016.S
J
LD1Y/00060745/5
Droga Boguszyce GNIV.7533.500.2018.J
R
LD1Y/00063098/5

Pokrzywnica
sołtysówka
Piątek

60.

1 200

1 800

Boguszyce

61.

343/1
343/2
92/5

100

150

62.

37

2 600

3 900

Kapliczkaagronomówka
Witów

63.

125/9

600

900

UG Piątek

64.

158

1 700

2 550

65.

362

3 600

5 400

66.

865

3 690

1 000

UG Piątek –
hydrofornia
Pokrzywnica
Konarzew gr.
Przezn. pod
inwestycje
Piątek

67.

5 180

12 950

68.

880
(dawniej857a
/2)
876

500

1 250

69.

69

280

500

70.

314/1
314/2

2 800

4 200

76/2

10800

16 200

71.

157/1

5 200

57 574,72

72.

21, 22

7 500

75 000

Łysa Góra

73.

89

3500

35 000

74.

347/1

12 800

128 000

Działka staw
Śladków
Podleśny
Plac Konarzew
sołtysówka

175/2, 175/3

5 192

121 738,44

76.

846, 847

1934

85 008,10

77.

386

593

8 189,88

78.

872/1, 872/3

399

3 999

75.

Razem III
79.

848

76 518
9 130

571 635,14
49 277

80.

165

5 900

28 850

81.

166/1

3534

143 882,93
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Pomnik
poległych przy
Malinie
Droga i chodnik
na Konarskiego
Klin na
Konarskiego/Sto
dolniana
Boisko
szk.podst.
Goślub
Rola
UG Piątek –
hydrofornia
Pokrzywnica

Działka Łęka
(pod budowę
infrastruktury
gazowej)
Działki pod
poszerzenie
dróg i
parkingów
(Piątek)
Działka pod
poszerzenie
dróg i
parkingów
(Piekary)
Plac przy
spółdzielni
Robotnik
Szk. Podst.
Piątek
Kw 34.257
Szk. Podst.
Czerników
Działka na
powiększenie
terenu przy SP w
Czernikowie

LD1Y/00021222/8
Obręb Boguszyce
Ld1Y/00030441/5
Obręb Piekary
KW
29693
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
GNIV.7532.409.2016.A
GP
GNIV.7532.433.2016.A
GP
GN.7532.286.2017.DD
LD1Y/00062674/6
Rep. 2824/2018 z
28.06.2018r.
LD1Y/00028819/9

LD1Y/00062152/5

LD1Y/00030298/7

Gimnazjum298.751;podstawo
wa-9 716 094,72
1 784 207,00
KW37597
LD1Y/00062708/8

Razem IV
82.
Razem V
83.

18 564
35 250
35 250
20 860

222 009,93
35 250
35 250
1234189

20 860
4 800

1 234 189
3 500

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

11 245

16 867

420
1 900

630
2 850

135/2
(obecnie
135/7)
176/13

8 900

13 350

2 546

3 819

480
9 300

1 200
23 250

3 200

56 800

93.

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

290

30 000

94.

291

2600

5 000

95.

234/3

4726

12 000

Razem VII
96.

853/7

50 407
22 690

169 266
34 035

97.

304/2

3 020

59 500

25 710
3 470

93 535
1 735

Razem VI
84.

85.

86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.

Razem VIII
98.

853/4
856a(obecnie
879)
92(obecnie
92/1)

368/5
368/7

Razem IX
99.

874

3 470
3 470

1 735
1735

Razem X
100.

875

3 470
2 950

1735
30 000

101.

Razem XI
102.
103.
104.

873/6, 873/7,
871/1, 871/2,
871/3, 522/4,
870/3, 873/5,
873/2
90/1
90/2
91/1
685

5 609

54 968

8 559
1 000
1 200

84 968
4 200
2 200

1 750

7 875
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Stadion

LD1Y/00029932/4

Park Piątek

LD1Y/00029932/4

Grunty w Łęce –
dom mieszk. Z
gruntami w
Łęce.
Bud. Mieszk.
Balków

KW30125

ZGK-lokatorzy
Konarzew dz.
zabudowana
Po szk. Podst. W
G. Pęcławskich

LD1Y/00030684/0

KW11332
KW 32393
KW37550/1

Dz. zabud.
Piekary
Po bibliotece
Hydrofornia

KW30476

Szkoła w
Goślubiu
Piątek, Łęczycka
13
Łęka
drogomistrzówk
a
Łęka była
weterynaria

KW30522

Zakład Gosp.
Komunlanej
Oczyszczalnia
ścieków
Goślub
oczyszczalnia
ścieków

KW11741
KW29694

LD1Y/00023413/8
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.

Imhoff. Działka
chodnik do
osiedla

KW30340

Gm. Os. Zdrowia

KW16554
194678, 60

Działka przy
spółdzielni
mieszkaniowej
Sp-nia
,,Centrum”

KW30477
LD1Y/00030293/2
LD1Y/00063186/9
LD1Y/00031055/9
LD1Y/00036901/0

Sklep Witów
Rola Witów

KW30471
KW30493

,,Afra” obręb
Piątek

Akt Not.
4430/2007

105.

172

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

1 800

2 700

5 750

16 975

1 055 653

10 003
627,07

Zlewnia mleka
Janków; Osp
Janków

KW29929/0

Razem budynki:
13 492 472,32

Gmina Piątek sukcesywnie pracuje nad regulacją stanów prawnych nieruchomości
drogowych oraz placów. W 2020r. rozpoczęto procedurę stwierdzającą nabycie przez
Gminę Piątek własności nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
78 o powierzchni 0,4854ha w obrębie geodezyjnym Leżajna, 18 o powierzchni 0,1400ha
w obrębie geodezyjnym Orądki, 133 o powierzchni 0,5300ha w obrębie geodezyjnym
Orądki, 135 o powierzchni 0,1500ha w obrębie geodezyjnym Orądki, 81 o powierzchni
0,0510ha w obrębie geodezyjnym Orądki, 97 o powierzchni 0,1710ha w obrębie
geodezyjnym Orądki,730/2 o powierzchni 0,4029ha w obrębie geodezyjnym Piątek,
473/2 o powierzchni 0,1073ha w obrębie geodezyjnym Piątek, 668 o powierzchni
0,0368ha w obrębie geodezyjnym Piątek, 20 o powierzchni 0,5200ha w obrębie
geodezyjnym Czerników, 51 o powierzchni 0,7200ha w obrębie geodezyjnym Czerników,
89 o powierzchni 0,1000ha w obrębie Czerników, 193 o powierzchni 0,2700ha w obrębie
geodezyjnym Czerników,

211/2 o powierzchni 0,3200ha w obrębie geodezyjnym

Czerników, 222 o powierzchni 0,0500ha w obrębie geodezyjnym Czerników,
279 o powierzchni 1,3200ha w obrębie geodezyjnym Czerników, 283 o powierzchni
0,0300ha w obrębie geodezyjnym Czerników, 294 o powierzchni 0,0700ha w obrębie
geodezyjnym Czerników, 301 o powierzchni 0,5000ha w obrębie geodezyjnym
Czerników, 334 o powierzchni 0,3000ha w obrębie geodezyjnym Czerników,
359 o powierzchni 0,4700ha w obrębie geodezyjnym Czerników, 597 o powierzchni
0,3700ha w obrębie geodezyjnym Balków, 600 o powierzchni 0,3100ha w obrębie
geodezyjnym Balków, 601 o powierzchni 0,1700ha w obrębie geodezyjnym Balków,
602 o powierzchni 0,6300ha w obrębie geodezyjnym Balków, 646/2 o powierzchni
0,1600ha w obrębie geodezyjnym Balków, 647 o powierzchni 1,5800ha w obrębie
geodezyjnym Balków, 652 o powierzchni 0,2200ha w obrębie geodezyjnym Balków, 657
o powierzchni 1,4000ha w obrębie geodezyjnym Balków, 676 o powierzchni 0,4500ha
w obrębie geodezyjnym Balków, 677 o powierzchni 0,5100ha w obrębie geodezyjnym
Balków, 678 o powierzchni 0,0400ha w obrębie geodezyjnym Balków, 690 o powierzchni
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0,1700ha w obrębie geodezyjnym Balków, 718 o powierzchni 1,2100ha w obrębie
geodezyjnym Balków.
W 2020r. rozpoczęto również procedurę nieodpłatnego przekazania darowizny na
rzecz Gminy Piątek nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rogaszyn
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 52/5, 53/6, 53/14, 53/16, 54/3 które stanowią
własność Skarbu Państwa.
Działający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świadczył na rzecz
Gminy Piątek i jej mieszkańców usługi w zakresie:







zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
odprowadzania ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej i odbiór ścieków
beczką asenizacyjną,
administrowania mieszkaniowym zasobem komunalnym,
wykonywania prac przy użyciu maszyn specjalnych na zlecenie mieszkańców
gminy, na zlecenie Gminy Piątek,
odśnieżania dróg gminnych,
utrzymania zieleni na terenie gminy.

Stacja uzdatniania wody w Piątku
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Na terenie gminy Piątek eksploatowane były dwa ujęcia wody, tj.:



stacja uzdatniania wody w Piątku, z której dostarczono gospodarstwom
domowym 121.920 m3 wody,
stacja uzdatniania wody w Pokrzywnicy, z której dostarczono gospodarstwom
domowym 278.820 m3 wody.

Łącznie z obu ujęć mieszkańcom gminy Piątek w roku 2020 dostarczono 400.740 m3
wody.
Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej w gminie Piątek wynosi
217,800 km. W roku 2020 nie prowadzono inwestycji rozbudowy istniejącej sieci
wodociągowej. W roku 2020 zakład wykonał 22 przyłącza wodociągowe.
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 87.260 m3
oczyszczalnia ścieków biologiczna w miejscowości Goślub, ilość
odebranych ścieków wyniosła 5.304,17 m3.

Oczyszczalnia ścieków w Piątku
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Długość zbiorczej kanalizacji sanitarnej w całym okresie, którego raport dotyczy
wyniosła 17,1 km. W roku 2020 nie prowadzono inwestycji rozbudowy istniejącej sieci
kanalizacyjnej. W roku 2020 wykonano 1 przyłącze kanalizacyjne.
W roku 2020 Zakład administrował 12 budynkami komunalnymi o łącznej liczbie
mieszkaniowych lokali komunalnych 63.
Wyremontowano komunalny lokal mieszkalny nr 7A przy ul. Pokrzywnej 15.
Wykonano pomiary elektryczne w budynkach komunalnych administrowanych przez
ZGKiM w Piątku i zmodernizowano: instalację elektryczną na klatce schodowej
komunalnego budynku wielolokalowego nr 13 przy ul. Pokrzywnej w Piątku; rozdzielnik
prądu do komunalnego budynku wielolokalowego nr 11 przy ul .Pokrzywnej w Piątku
i komunalnego budynku wielolokalowego nr 17 w miejscowości Goślub gmina Piątek.
Wymieniono instalację elektryczną w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy
ul. Belwederskiej 1 w Piątku i w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul.
Pokrzywnej 15. Dokonano konserwacji dachów komunalnych budynków
wielolokalowych: nr 15 przy ul. Pokrzywnej w Piątku i nr 1 przy ul. Belwederskiej 1
w Piątku.
W roku 2020 świadczono usługi na zlecenie Gminy Piątek i jej mieszkańców przy
użyciu maszyn specjalnych, tj. usługi koparką, usługi koparko-ładowarką, usługi
minikoparką, koszenie terenów zielonych, odśnieżanie dróg gminnych. Dla Gminy Piątek
zostały zrealizowane m. in. usługi:








remont gruntowej drogi gminnej w miejscowości Konarzew,
montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości
Piekary,
montaż zbiornika bezodpływowego do budynku mieszkalno-magazynowego
w miejscowości Pokrzywnica,
przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalno-magazynowego w miejscowości
Pokrzywnica,
naprawa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Piątek,
przełożenie hydrantów,
prace dla Spółki Wodnej.

- 77 -

Działalność gospodarcza
W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2020r.
zarejestrowano 8 nowych przedsiębiorców, a 2 wyrejestrowano. 67 osób dokonało zmian
we wpisie. Działalność zawiesiło 15 firm, 7 przedsiębiorców wznowiło działalność
gospodarczą.
Z roku na rok przybywa osób decydujących się na rozpoczęcie jednoosobowej
działalności gospodarczej, która jest najpopularniejszym rodzajem podmiotów
gospodarczych na terenie Gminy.
Na terenie gminy Piątek w 2020 roku funkcjonowało 198 aktywnych podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w tym:















4 w sekcji A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
15 w sekcji C - przetwórstwo przemysłowe;
1 w sekcji E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją;
36 w sekcji F - budownictwo;
79 w sekcji G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle;
14 w sekcji H – transport i gospodarka magazynowa;
5 w sekcji I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi;
2 w sekcji K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
1 w sekcji L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
13 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;
12 w sekcji Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
10 w sekcji S - pozostała działalność usługowa.

Pod względem rodzaju wykonywanej działalności najwięcej było zarejestrowanych
firm świadczących usługi związane z handlem hurtowym i detalicznym, naprawą
pojazdów samochodowych, włączając motocykle.
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Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Dodatek energetyczny otrzymują osoby i rodziny uprawnione do dodatku
mieszkaniowego oraz posiadające umowę z zakładem energetycznym. Wysokość dodatku
energetycznego wynosi 10,94 zł dla gospodarstwa 1 osobowego, 15,19 zł dla
gospodarstw domowych o liczbie od 2-4 osób, 18,23 zł dla gospodarstw powyżej 5 osób.
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2020 r. wynosiła: 210,62 zł. Dodatek
przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku nie przekraczał 125% najniższej emerytury tj. 1.500,00 zł
w gospodarstwie wieloosobowym i 175% w przypadku prowadzenia jednoosobowego
gospodarstwa domowego tj. 2.100,00 zł. W roku 2020 dodatek energetyczny otrzymała
1 osoba i wyniósł on 133,00 zł.
Realizując zadania ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki
mieszkaniowe dla 12 rodzin na kwotę 24 852,57 zł. Podstawą przyznania dodatku
mieszkaniowego jest: spełnienie kryterium dochodowego, tytuł prawny oraz
powierzchnia normatywna zajmowanego lokalu.
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W 2020 funkcjonowało w gminie 13 organizacji pozarządowych, w tym:
1 fundacja –„ Fundacja Zielony Piątek”,
12 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” , Stowarzyszenie ”Przystań Piekary”, „Stowarzyszenie
„ Aktywne Panie z Pokrzywnicy”(na etapie rejestracji)
Jeden klub sportowy – Ludowy Klub Sportowy „ Malina - Piątek”,
0 kół gospodyń wiejskich.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych,
zlecono wsparcie wykonania zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu na trenie Gminy Piątek”.
Wpłynęła 1 oferta – Ludowego Klubu Sportowego „Malina - Piątek” na kwotę 50.000,00zł.
Z powodu ogłoszenia stanu epidemii COVID -19 zadanie zostało wykonane w części.
Wykorzystana kwota dotacji wyniosła 33 764,93 zł.
W ramach trybu małych dotacji, zostało wykonane następujące
„Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

zadanie:
rozwoju

Wsparcie otrzymały:


Fundacja „Zielony Piątek” na zadanie
2.000,00 zł.,



„Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie” na zadanie „Z tradycją na TY”, z kwotą
2 000,00 zł.

„ Kobieta zmienną jest”

z

kwotą

W 2020r przeprowadzone były konsultacje projektu Programu Współpracy
Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021.
Konsultacje odbyły się w formie wyrażenia uwag i opinii na piśmie na formularzu
konsultacji. Zakres konsultacji obejmował: możliwość zapoznania się z projektem
programu, składaniu uwag i opinii, rozpatrzeniu złożonych opinii i uwag, aktualizacji
projektu, przedstawieniu ostatecznej wersji programu.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji (od 21 września 2020r.
do 2 października 2020r.) nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do przedstawionego
projektu Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
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