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Historyczna wizyta - Prezydent Andrzej Duda 
w Piątku

Burmistrz Piątku 
odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski
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W środę, 27 maja 2020 r. w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie odbyła się 
uroczystość wręczenia odznaczeń pań-
stwowych z okazji Dnia Samorządowca. W 
zaszczytnym gronie wyróżnionych samo-
rządowców znalazł się Krzysztof Lisiecki, 
Burmistrz  Piątku.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan 
Andrzej Duda przyznał ordery i odznaczenia 
państwowe osobom zasłużonym w działalności 
na rzecz samorządu  terytorialnego. Podczas 
środowej uroczystości zorganizowanej w 
Pałacu Prezydenckim w Warszawie, związanej 
z Dniem Samorządu Terytorialnego, w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, aktu 
dekoracji dokonała Minister Halina Szymańska, 
Szef  Kancelarii  Prezydenta  RP.
Jednym z odznaczonych, za wybitne zasługi w 
działalności społecznej i samorządowej, 
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI jest Krzysztof 
LISIECKI - Burmistrz  Piątku.  Gratulujemy!

W czwartek 28 maja 2020 r. w Piątku, 
Geometrycznym Środku Polski, z 
oficjalną wizytą przebywał Pan Andrzej 
Duda, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Prezydent przyjechał do Piątku około 
godziny 12.30. Wizyta związana była z 
obchodami 30-lecia powstania samorządu 
terytorialnego.
Na początku wizyty w Piątku Prezydent 
Andrzej Duda otrzymał od Krzysztofa 
Lisieckiego,  Burmistrza Piątku certyfikat, 
potwierdzający pobyt w Geometrycznym 
Środku Polski. Następnie Prezydent RP 
udał się na uroczystą sesję Rady Miejskiej 
w  Piątku.
Podczas sesji Prezydent nadał za wybitne 
zasługi w dziedzinie społecznej i  
samorządowej Krzyż Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski Andrzejowi Porawskie-
mu, Dyrektorowi Biura Związku Miast 

Polskich, Sekretarzowi strony samorzą-
dowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego oraz wygłosił przemówienie. 
Podczas  sesji  Prezydent  powiedział m.in.:
- Piątek otrzymał ponownie prawa miejskie 
odebrane wcześniej przez rosyjskiego 
zaborcę za to, że był miastem polskim i 
mężnym. Muszę powiedzieć, że jestem 
dumny i wzruszony, że Rzeczpospolita 
Piątkowi te prawa miejskie przywróciła. 
Chciałbym, żeby było to postrzegane jako 
wydarzenie symboliczne i historyczne. Mam 
nadzieję, że poprzez takie działania Polska 
jest Polską prawdziwie wolną, suwerenną i 
niepodległą - mówił podczas obrad Andrzej 
Duda,  Prezydent  RP.
Prezydent zapowiedział wystąpienie z 
inicjatywą powołania funduszu inwestycji 
s a m o r z ą d o w y c h ,  k t ó r y  p o m o ż e  
samorządom maksymalnie wykorzystać 
środki  europejskie.
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Urząd wznowił 
obsługę interesantów

Dłuższy termin 
składania wniosków o 

płatność dobrostanową 
oraz płatności 
bezpośrednie 

tacyjne, fotograficzne, gastronomiczne itp. 
Dochody tych osób zmalały lub nie istniały - 
do tej pory do Urzędu Miejskiego w Piątku 
wpłynęły 2 prośby: jedna o umorzenie a druga 
o  odroczenie  płatności  podatku.
- wniosek o rewitalizację parku w Piątku, 
nowe nasadzenia, oczyszczenie alejek, 
odświeżenie ogrodzenia - w chwili obecnej 
Urząd nie dysponuje środkami na ten cel. 
Prowadzone są tylko prace związane z 
koszeniem  i utrzymaniem porządku w parku. 
- prośba o wykonanie napraw urządzeń na 
placach zabaw w czasie kiedy są one 
zamknięte z powodu pandemii - place zabaw 
zostaną poddane przeglądowi technicznemu 
i w miarę możliwości niezbędnym naprawom.
- czy w GOK obok dyrektora jest jeszcze 
zatrudniona inna osoba? - jest zatrudniona 
sprzątaczka, która obecnie przebywa na 
urlopie  macierzyńskim. 
- jakie środki finansowe pozyskał z zewnątrz 
w roku 2019 Dyrektor GOK w Piątku oraz 
jakie planuje pozyskać w 2020 roku? - w dniu 
dzisiejszym nie mogę odpowiedzieć na to 
pytanie, odpowiem na następnej sesji, a tak 
na prawdę proszę zaprosić pana dyrektora na 
posiedzenie  komisji  i  zapytać  go osobiście. 
- prośba o przycięcie drzew na ul. Kościelnej - 
okres wiosennej przycinki drzew się skończył. 
W tym czasie nie dysponowaliśmy ludźmi do 
wykonania tej czynności. Zabieg ten możemy 
przeprowadzić jesienią aby nie zaszkodzić 
drzewom. 
- prośba o kolejną interwencję w sprawie 
przycięcia drzewa na ul. Kutnowskiej - 
wcześniej informowałem Państwa, że drzewo 
rośnie na prywatnej posesji, w trudnej 
lokalizacji pod liniami energetycznymi. 
Drzewa tego nie chcą wyciąć drogowcy, 
energetycy  ani  też  nasi  strażacy  z  OSP. 
- jakie oszczędności uzyskała Gmina z tytułu 
wstrzymania dowozu dzieci do szkół w 
okresie pandemii? - na obecną chwilę 
oszczędności  wynoszą  ok.  100 tys. zł.
czy środki z funduszu ochrony środowiska 
można przeznaczyć na usunięcie folii z 
PSZOK w Pokrzywnicy? - środki z NFOŚiGW 
w wysokości 56 tys. zł zostały wykorzystane 
na wywiezienie ok. 100 ton folii rolniczej 
z  PSZOK.  Pozostały  tylko  foliowe  śmieci. 

Informujemy, że od 25 maja 2020 r. Urząd 
Miejski w Piątku wznowił bezpośrednią 
obsługę interesantów w pełnym wymiarze 
oraz możliwość dokonywania wpłat w kasie 
urzędu. Osobiste załatwianie spraw w 
Urzędzie będzie możliwe przy zachowaniu 
wymogów sanitarnych. Osoby wchodzące 
do Urzędu obowiązkowo muszą założyć 
maseczkę lub inne elementy ochrony 
osobistej (np. przyłbicę) zakrywającą nos i 
usta oraz rękawiczki. Ponadto przy wejściu 
poddane zostaną dezynfekcji rąk. Jednocze-
śnie na terenie Urzędu Miejskiego w Piątku 
przebywać będzie mogło max. 5 intere-
santów. Ponadto informujemy, że nadal 
funkcjonuje przed wejściem do Urzędu 
Miejskiego w Piątku tzw. wrzutnia, w której 
można  pozostawić  pisma  i  dokumenty.

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony 
termin składania wniosków przez tych  
rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o 
pomoc finansową z PROW 2014-2020 w 
ramach  działania  „Dobrostan  zwierząt”.
Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-
2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i 
świń. Ma on rekompensować im dodatkowo 
poniesione koszty i utracone dochody w 
wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych 
związanych z podwyższonym dobrostanem 
zwierząt.
Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy 
zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie 
zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania 
przez zwiększenie powierzchni bytowej 
przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, 
tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do 
wymaganej obecnie minimalnej powierzchni 
lub przez zorganizowanie zwierzętom 
dostępu do pastwiska czy wybiegu. Do piątku 
8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 
wniosków o przyznanie płatności dobro-
stanowej.
Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł 
na lochę (zwiększenie powierzchni w 
budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie 
powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę 
mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 
595 zł na krowę mleczną (zwiększenie 
powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę 
mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem 
pastwiskowym).
Nabór wniosków odbywa się drogą 
elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus, na wspólnym formularzu 
wniosku dla płatności bezpośrednich i 
płatności obszarowych PROW 2014-2020. 
Wniosek może być także złożony po 15 
czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień 
roboczy opóźnienia należna kwota płatności 
zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny 
termin ubiegania się o płatności dobrosta-
nowe  upływa  10  lipca  2020 r.
W tym roku termin składania wniosków o 
dopłaty minister rolnictwa i rozwoju wsi 
przedłużył do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to 
płatności bezpośrednich oraz obszarowych z 
PROW (w ramach  dz ia łań :  ro lno -
środowiskowo-klimatycznego, rolnictwa 
ekologicznego, dobrostanu zwierząt oraz 
płatności  ONW  i  premii  zalesieniowej). 
Z powodu epidemii koronawirusa również 
rolnicy składający oświadczenia mają więcej 
czasu na dostarczenie dokumentów. Zgodnie 
z zapisami ustawy o COVID-19 oświadczenia 
można sk ładać w termin ie 15 dni  
kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu 
zagrożenia epidemicznego), ale nie później 
niż do ostatniego dnia składania wniosków o 
przyznanie płatności, czyli nie później niż do 
15 czerwca 2020 r. Wnioski i oświadczenia 
można składać również po 15 czerwca 2020 r., 
z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia 
(do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności 
zostanie  pomniejszona  o  1  proc.

Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Piątku
W Piątek 15 maja w sali konferencyjnej 
Urzędu Mie jsk iego w P ią tku ,  z  
zachowaniem szczególnych wymogów 
sanitarnych, odbyła się XIX sesja Rady 
Miejskiej w Piątku. Po stałych punktach 
obrad radni wysłuchali informacji 
Burmistrza z wykonania uchwał Rady oraz 
pracy w okresie między sesjami, zapoznali 
się ze sprawozdaniami Przewodniczących 
Komisji z pracy Komisji między sesjami,  
sprawozdaniem z realizacji programu 
współpracy Gminy Piątek z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za rok 2019 oraz oceną 
zasobów  pomocy  społecznej.
Burmistrz przedstawił radzie informacje 
dotyczące przygotowania Raportu o stanie 
Gminy  za  rok  2019.
Podczas XIX sesji rady Miejskiej w Piątku 
podjęte  zostały  uchwały  w  sprawie:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na 
lata  2020 - 2032,
- dokonania zmian w budżecie Gminy 
Piątek,
- zmiany Uchwały Nr XVII/94/20 Rady 
Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020r. w 
sprawie Regulaminu przyznawania 
stypendium  Burmistrza  Piątku,
- zmiany Uchwały Nr IV/21/2019 Rady 
Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 2019r. w 
sprawie  przyjęcia „Gminnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 
Młodzieży”  oraz Uchwały Nr VI/29/19 
Rady Gminy Piątek z dnia 27 lutego 2019r. 
zmieniającej  Uchwałę Nr IV/21/2019 
Rady Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 
2019r. w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Wspierania Edukacji Uzdol-
nionych  Dzieci  i  Młodzieży”,
- udzielenia dotacji Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej  w  Łęczycy  na  zakup karetki,
- udzielenia odpowiedzi na skargę 
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego  w  Łodzi,
- udzielenia odpowiedzi na skargę 
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego  w  Łodzi,
- udzielenia odpowiedzi na skargę 
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego  w  Łodzi,
- zmiany Uchwały nr XV/87/20 Rady 
Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020r. 
w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komuni-
kacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym  jest  Gmina  Piątek. 
Podczas sesji miało miejsce pożegnania 
p. Anny Matusiak, która po złożeniu 
mandatu od dnia 8 maja 2020 r. przestała 
pełnić funkcję radnej Rady Miejskiej w 
Piątku.
Zapytania  i  interpelacje:
- prośba o uzupełnienie oznakowania ulic 
w Piątku, np. ul. Literacka o tabliczki z 
nazwami ulic - oznakowanie zostanie 
uzupełnione  w  najbliższym  czasie;
- prośba o pomoc małym przedsiębiorcom 
z terenu gminy, którzy w okresie pandemii 
zmuszeni byli do zamknięcia swoich firm - 
zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, rehabili-



W czwartek 28 maja w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku 
odbyła się XX uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Piątku zwołana z okazji XXX-
lecia powstania samorządu teryto-
rialnego. Gościem honorowym obrad 
był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Pan  Andrzej  Duda.
Po otwarciu, powitaniu gości  i przedsta-
wieniu porządku obrad przez Daniela 
Gorącego, Przewodniczącego Rady 
Prezydent nadał za wybitne zasługi w 
dziedzinie społecznej i samorządowej 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Po lsk i  Andrze jowi  Porawsk iemu,  
Dyrektorowi Biura Związku Miast Polskich, 
Sekretarzowi strony samorządowej 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Następnie głos zabrał 
Krzysztof  Lisiecki, Burmistrz Piątku, który 
przedstawił zarys historii i gospodarki 
Gminy Piątek. Przemówienie wygłosił 
także  Prezydent  Andrzej  Duda.
Podczas sesji przyjęto Stanowisko Rady 
Miejskiej w Piątku w sprawie uczczenia 
XXX- lec ia  powstan ia  samorządu 
terytorialnego. Uroczystą sesję zakończyło 
przedstawienie sprawozdania Burmistrza z 
wykonania uchwał i zadań w okresie 
między  sesjami.  

                 Expresem   
 przez Gminę Piątek
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- na terenie Gminy rozpoczęło się łatanie 
ubytków w gminnych drogach asfaltowych. 
Prace  prowadzi  firma  z  Koluszek. 
- ZGKiM realizuje prace związane z 
wykaszaniem poboczy przy drogach 
gminnych.  
- w Urzędzie Miejskim  odbył się przetarg na 
wybór wykonawcy studni głębinowej w 
Piątku. Do przetargu przystąpiły 2 firmy. 
Firma, która wygrała przetarg wykona 
inwestycję  za  276  012,00 zł. Druga firma 
zaoferowała wykonanie tego samego 
zadania  za  552 270,00  zł.
-  w zakończonym przetargu  na  
przebudowę drogi gminnej w Goślubiu 
Osadzie wystartowało 10 firm. Wygrała firma 
z Warszawy, z najniższą ofertą 937 629,00 zł. 
Najwyższa cena w przetargu wyniosła 
1 332 555,94 zł.   
- trwają remonty mieszkań komunalnych w 
Piątku i Goślubiu. Do zakończenia prac 
pozostała instalacja centralnego ogrzewa-
nia.  Równocześnie trwa remont kominów i 
budynków gospodarczych na posesji przy 
ul.  Łowickiej.
- zakończono nabór na dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Wpłynęło 17 wniosków od mieszkańców. 
Wysokość  dofinansowania  wynosi  3 tys. zł.
- Gmina Piątek otrzymała ze Starostwa 
Powiatowego w Łęczycy 200 litrów płynu 
dezynfekującego, który zostanie rozdyspo-
nowany  na  placówki  podległe  Gminie.
- wykorzystując przerwę w zajęciach 
dydaktycznych firma prowadząca roboty 
związane z termomodernizacją kompleksu 
szkolnego zbliża się do zakończenia prac na 
obiekcie.
- w niedzielę 28 czerwca 2020 r. zostaną 
przeprowadzone wybory prezydenckie. 
Szczegóły dotyczące wyborów publikowane 
są  na stronie www.bip.ugpiatek.pl  w 
zakładce WYBORY PREZYDENCIE 2020,
 - informujemy o serwisie Agro-
Market24.pl. Portal został stworzony, aby 
pomóc producentom rolnym w znalezieniu 
odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy 
również osoby fizyczne do kupowania 
bezpośrednio od rolników. W ten sposób, 
wspólnie możemy wspierać polskie 
rolnictwo. Korzystanie z portalu jest 
bezpłatne. Więcej informacji na https://agro-
market24.pl/
- na początku maja animatorzy wznowili 
zajęcia na Orliku w Piątku. Treningi 
prowadzone są w mniejszych grupach z 
zachowaniem wszystkich środków ostro-
żności.
- wszystkim ósmoklasistom i maturzystom 
przypominamy o egzaminach pisemnych w 
miesiącu czerwcu. Maturzyści zdają 
egzaminy w dniach 8-10.06, a ósmoklasiści 
w  dniach  16-18.06.  Życzymy  powodzenia.
- w niedzielę 9 sierpnia 2020 r. na terenie 
Gminy Piątek zostaną przeprowadzone 
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w 
Piątku, w okręgu wyborczym nr 9. Kalendarz 
wyborczy na stronie www.bip.ugpiatek.pl w 
zakładce WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO 
RADY  MIEJSKIEJ  W  PIĄTKU.

XX sesja Rady 
Miejskiej w Piątku

Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami

Na podstawie art. 6k  ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 
2010 i 2020) Burmistrz Piątku zawiadamia, że 
w dniu 8 kwietnia 2020 r.  Rada Miejska w 
Piątku podjęła uchwałę nr XVIII/104/2020 
(Dziennik Urzędowy Województwa  Łódzkie-
go z 2020 r., poz. 2559) w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty 
oraz stawki za pojemnik lub worek o 
określonej  pojemności
Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 czerwca 
2020 r. miesięczne stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynoszą:
- dla nieruchomości, na których zami-
eszkują  mieszkańcy:
- 33,00 zł od  mieszkańca zamieszkującego 
daną  nieruchomość
- 66,00 zł od  mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość – opłata podwyższona za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w  sposób  selektywny
- zwalnia się w części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostującymi bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym – zwolnienie ustala się w 
wysokości 2,00zł miesięcznie od opłaty za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.
- dla nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady  komunalne:
- pojemnik  o pojemności 120 litrów –   5,00 zł;
- pojemnik o pojemności 240 litrów  –   
11,00  zł;
- pojemnik  o pojemności 1100 litrów  – 
54,00 zł;
-  worek  o  pojemności  120 litrów –  5,00 zł;
Stawka opłaty  podwyższonej  za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
j eże l i  w łaśc ic ie l  n ie ruchomośc i  
niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny stanowi dwukrotność 
stawki  i  wynosi  odpowiednio:
- pojemnik o pojemności 120 litrów – 10,00 zł
- pojemnik o pojemności 240 litrów - 22,00 zł
- pojemnik o pojemności 1100 litrów-108,00 zł
- worek  o  pojemności  120 litrów - 10,00 zł.

Na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 
2010 i 2020) Burmistrz Piątku zawiadamia, że 
w dniu 8 kwietnia 2020r. Rada Miejska w 
Piątku podjęła uchwałę nr XVIII/105/20 (Dz. 
Urzęd. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 2554) w 
sprawie ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
rok od nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele  rekreacyjno-
wypoczynkowe.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 czerwca 
2020r. ustala  się  ryczałtową  stawkę:
- 169,00 zł za rok od nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy, lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele  rekreacyjno-wypoczynkowe
- 338,00 zł stawka opłaty podwyższonej 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
o b o w i ą z k u  z b i e r a n i a  o d p a d ó w  
komunalnych  w  sposób s elektywny
WAŻNE: Zgodnie z  ustawą z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 
2010 i 2020), każdy mieszkaniec jest 
zobowiązany do selektywnego zbierania 
odpadów  komunalnych.
Zmienione stawki opłaty  wiążą się z 
koniecznością składania nowej deklaracji  i 
obowiązują do czasu wystąpienia zmiany 
danych mających wpływ na wysokość 
opłaty  za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określonej w deklaracji (np. 
zmiana ilości osób zamieszkujących daną 
nieruchomość związaną z narodzinami, 
zgonem,  zmianą  miejsca  zamieszkania).
Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w 
terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu,   w którym nastąpiła zmiana w 
Urzędzie  Miejskim  w  Piątku,  w pokoju 21.
Formularze deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dostępne  są  m.in. na  stronie:
-  www.gminapiatek.pl
- www.bip.ugpiatek.pl 
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Materiał siewny 2020 – 
trwa nabór wniosków

Do 25 czerwca rolnicy mogą składać w 
ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z 
tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany  za  rok  2020.
O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, 
którzy zużywają do siewu lub sadzenia 
materiał siewny kategorii elitarny lub 
kwalifikowany i posiadają działki rolne, na 
których uprawia się gatunki roślin objęte 
dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej 
niż 1 ha. Dofinansowanie można uzyskać do 
następujących gatunków roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, 
zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), 
pszenżyto,  żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny 
(odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, 
wąskolistny,  żółty),  soja,  wyka  siewna;
- ziemniak.
Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de 
minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla 
jednego producenta rolnego wynosi 20 000 
euro w okresie trzech lat podatkowych, przy 
czym jeśli jest on powiązany osobowo lub 
kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten 
dotyczy  „jednego  przedsiębiorstwa”.
Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR 
w łaśc iwe  ze  wzg lędu  na  m ie jsce  
zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. 
Można je przekazywać za pośrednictwem 
platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną 
skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną 
przesyłką pocztową. Dokumenty można 
także dostarczyć do specjalnych wrzutni, 
które ustawione są w placówkach terenowych 
Agencji  lub  osobiście.
W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. 
wniosków o przyznanie dopłat do materiału 
s iewnego.  Na real izację programu 
przeznaczono  75  mln zł.
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Harmonogram 
odbioru odpadów

Urząd Miejski w Piątku informuje, że 
miesięczną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy uiścić 
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu 
Gminy Piątek albo przelewem na rachunek 
bankowy  Gminy  Piątek  o  numerze 
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w 
terminach:
- za miesiąc  czerwiec  -  do 30.06.2020 r.
W roku 2020 odbiór śmieci we wszy-
stkich miejscowościach na terenie 
gminy będzie prowadzony w nastę-
pujących  terminach:
-   komunalnych:  10.06,   25.06
- zielonych (brązowe worki): 10.06,   
25.06
- selektywnych (żółte worki):  24.06
- selektywnych (zielone worki):  24.06
Odbiór odpadów z zabudowy wielo-
rodzinnej:  co  tydzień  w  każdy  piątek
Uwaga!
Do żółtych worków można wkładać 
wyłącznie butelki plastikowe po napojach 
i chemii domowej, puszki po napojach 
i  konserwach oraz opakowania wieloma-
teriałowe po sokach, napojach, mleku, 
opakowania z papieru lub tektury, gazety 
i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, 
papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, 
torebki  papierowe,  papier  pakowy.
Worki brązowe na odpady BIO  
wystawiane są w dniu odbioru odpadów 
komunalnych (odpady odbierane będą 
wyłącznie  z  koszy  i  worków ).
Zielone worki przeznaczone są na szkło 
zbierane u źródła. Właściciele nierucho-
mości mogą samodzielnie dostarczać 
szkło (również plastik) do punktów 
gniazdowych rozstawionych w 31 
miejscach  na  terenie  gminy  Piątek.
Lokalizacja  pojemników:
Piątek - ulice:  Łowicka, Szkolna, Pokrzy-
wna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska 
ZSMR, Kutnowska - sklep, Łowicka 
(targowica), Literacka (przy cmentarzu), 
Sułkowska (przy DINO), Łęczycka (przy 
cmentarzu) Piekary - świetlica, Górki 
Pęcławskie - sklep,Goślub-Osada, Goślub 
OSP, Balków - sklep, Czerników - szkoła, 
Śladków Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica - 
sklep, Konarzew - sklep, Konarzew - plac 
zabaw, Witów - sklep, Jasionna - dawna
SKR, Janków - remiza OSP, Bielice, Stare 
Piaski, Sypin (rozdroże),  Pokrzywnica,  
Mysłówka   (rozdroże  na  Dunaj).
UWAGA: Butelki typu PET, przed 
wrzuceniem do pojemnika prosimy 
zgniatać!!! 
Szkło i plastik dostarczany do punktów 
gniazdowych prosimy wrzucać do
pojemników,  a  nie  zostawiać  obok!!!

Kierunki kształcenia
w ZSMR w Piątku

Kolejne laptopy do nauki zdalnej dla uczniów z 
Gminy Piątek

TECHNIKUM - nauka trwa 5 lat
1. Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki - 
absolwent jest przygotowany do komplekso-
wego posługiwania się nowoczesnym sprzętem 
rolniczym, również w branży zajmującej się 
obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami 
rolniczymi, a co za tym idzie posiada wiedzę 
i umiejętności wymagane na współczesnym 
rynku  pracy.
2. Technik Agrobiznesu -  absolwent szkoły przy-
gotowany jest do organizowania i wykonywania 
prac związanych z produkcją roślinną i 
zwierzęcą, obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń 
stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
do organizowania i wykonywania prac zwią-
zanych z przetwórstwem spożywczym, usługami 
i handlem, do prowadzenia marketingu i 
sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych 
oraz do prowadzenia dokumentacji przedsię-
biorstwa  w  agrobiznesie.
3. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - 
absolwent przygotowany jest do oceniania 
jakości żywności oraz jej przechowywania, 
sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, 
planowania i oceny żywienia, organizowania 
produkcji gastronomicznej oraz do planowania i 
realizacji  usług  gastronomicznych.
4. Technik Logistyk - absolwent przygotowany 
jest do planowania i organizowania prac 
związanych z procesem logistycznym w 
łańcuchach dostaw, zarządzania zapasami, 
organizowania prac związanych z gospodarką 
magazynową, zarządzania gospodarką 
odpadami, planowania i organizowania prac 
związanych z procesem logistycznym w 
jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – nauka trwa 
3 lata
1. Magazynier Logistyk - absolwent jest 
przygotowany do przyjmowania i wydawania 
towarów z magazynu, przechowywania 
towarów, ponoszenia odpowiedzialności za 
towar zgromadzony w magazynie, prowadzenia 
dokumentacji  magazynowej.
Szczegółowe informacje na stronie szkoły - 
www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl

W dniu 15 maja ruszył nabór wniosków do 
programu Zdalna szkoła +”. To drugi, od 
czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu 
zagrożenia epidemicznego, konkurs orga-
nizowany przez Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 
100% dofinansowanie na zakup sprzętu 
komputerowego umożliwiającego realizację 
zdalnych lekcji uczniom wykluczonym 
cy f rowo.  CPPC zna laz ło  ko le jne  
oszczędności z Funduszy Europejskich, z 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020, które postanowiło 
przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z 
rodz in  wie lodz ie tnych.  Łącznie  z  
p rogramem #zda lnaszko ła  CPPC 
przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z 
wykluczeniem  cyfrowym  uczniów. 
Gmina Piątek niezwłocznie przystąpiła do 
projektu. Burmistrz Piątku zlecił dyrektorom 
placówek oświatowych przeprowadzenie 
szybkiego rozeznania w zakresie określenia 
zapotrzebowania na niezbędny sprzęt do 
zdalnej  nauki  dla  rodzin  3+.

Wysokość dofinansowania określona 
została  przez ministerstwo  w jedenastu 
kategoriach. Głównym kryterium przydziału 
JST do poszczególnych kategorii była liczba 
rodzin wielodzietnych na terenie gminy. 
Gmina Piątek zaszeregowana została do III 
kategorii określającej wartość dofinanso-
wania  na  poziomie  55 000 zł.
Po złożeniu wniosku do Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, kierując się wytycznymi 
dotyczącymi parametrów sprzętu i jego 
maksymalną jednostkową kwotą zakupu, 
wysokością dofinansowania, zgłoszonym 
zapotrzebowaniem i obowiązującymi 
procedurami w zakresie zakupów Gmina 
złożyła zamówienie na zakup sprzętu 
komputerowego dla uczniów – 22 laptopów.
Złożony przez Gminę Piątek wniosek został 
pozytywnie rozpatrzony i w dniu 20 maja 
znalazł się na liście wniosków grantowych 
wybranych  do  dofinansowania.
Zakupione laptopy w najbliższym czasie 
zostaną przekazane do szkół, a następnie 
trafią  do  uczniów  z  rodzin 3+


