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Powołanie nowego Skarbnika Gminy, czyli 
z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Piątku

Pożyczka dla 
stowarzyszeń

NR 7(190)/2020 PIĄTEK  lipiec 2020

P o ż y c z k a  5 0 0 0  z ł  d l a  o r g a n i z a c j i  
pozarządowych udzielana jest w celu 
przeciwdziałania negatywnym skutkom 
COVID-19. Podstawowym warunkiem jej 
otrzymania jest prowadzenie działalności 
gospodarczej lub statutowej przed dniem 
1 kwietnia 2020 r. Dodatkowe wytyczne 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wskazują, że dla spełnienia tego 
wymogu  wys ta rczy,  by  dz ia ł a l ność  
gospodarcza lub statutowa nie była zawieszona 
w dniu 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. 
Ponadto, działalność gospodarcza lub 
statutowa nie może być zawieszona w dniu 
składania  wniosku  o  udzielenie  pożyczki.
Organizacja pozarządowa nie musi wykazywać 
żadnego spadku obrotów z działalności czy 
utraty  dochodów. 
Maksymalna wysokość pożyczki dla organizacji 
pozarządowej to 5000 zł, jednak nie więcej niż 
10% przychodów w poprzednim roku 
bilansowym.
Aby pożyczka 5 tys. zł dla organizacji 
pozarządowej z Tarczy Antykryzysowej była 
bezzwrotna, należy spełnić jeden warunek. 
Warunkiem umorzenia pożyczki 5000 zł dla 
organizacji pozarządowych (NGO) jest 
prowadzenie działalności statutowej lub 
gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia 
udzielenia pożyczki, przy czym za dzień 
udzielenia pożyczki uważa się dzień wypłaty 
środków. Po spełnieniu tego warunku, 
pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez 
jakichkolwiek  dodatkowych  wniosków.
Wniosek o pożyczkę 5000 zł z Tarczy 
Antykryzysowej dla organizacji pozarządowej 
należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy 
terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę 
organizacji pozarządowej, po ogłoszeniu 
naboru przez dyrektora powiatowego urzędu 
pracy.
Wniosek o pożyczkę może zostać złożony 
elektronicznie lub też w formie papierowej na 
adres  właściwego  urzędu  pracy.

W Piątek, 3 lipca 2020 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku 
obyła się XXII sesja Rady Miejskiej w 
Piątku.  Po przyjęciu protokołu z 
poprzednich obrad i wysłuchaniu informacji 
Burmistrza z wykonania uchwał rady oraz 
pracy w okresie między sesjami, 
sprawozdania z pracy przedstawili 
Przewodniczący poszczególnych Komisji 
Rady  Miejskiej. 
Podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Piątku 
podjęte zostały  uchwały  w  sprawach:
- dokonania  zmian  w  budżecie  gminy;
- odwołania Skarbnika Gminy Piątek - z 
dniem 31 lipca 2020 r. Pani Teresa Błocisz 
na mocy porozumienia stron w związku z 
przejściem na emeryturę została odwołana 
ze stanowiska Skarbnika Gminy Piątek. 
Pani Teresa Błocisz Skarbnikiem Gminy 
Piątek była od roku 1991, a swoją pracę 
zawodową rozpoczęła w tutejszym 
urzędzie w roku 1969.  Serdeczne podzię-
kowania za pracę złożył pani Teresie 
Błocisz Burmistrz Krzysztof Lisiecki, 
Sekretarz Gminy - Renata Lepalczyk oraz w 
imieniu Rady - Przewodniczący Daniel 
Gorący. 
- powołania Skarbnika Gminy Piątek - na 
stanowisko Skarbnika Gminy Piątek 
będącego jednocześnie głównym księgo-
wym budżetu Gminy z dniem 3 sierpnia 
powołano Panią Annę Matusiak. Nowa Pani 
Skarbnik otrzymała gratulacje oraz 
życzenia sukcesów w pracy na nowym 
stanowisku.  Gratulujemy! 
- zgłoszenia wniosku do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi o 
rozpoznanie spraw o Sygn. akt. I SA/Łd 
245/20;
- zgłoszenia wniosku do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi o 
rozpoznanie spraw o Sygn. akt I SA/Łd 
246/20.
-  uchwalenia mie jscowego p lanu  

zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu  obrębu  Bielice - podjęcie tej 
uchwały poprzedziło wystąpienie planisty 
Pana Gabrie la Fer l ińskiego, który 
przedstawił i wyjaśnił założenia miej-
scowego p lanu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu  obrębu  
Bielice. Tereny te mają istotne znaczenie dla 
przyszłych inwestycji, które są planowane na 
lata następne.
Zapytania  i  interpelacje  radnych:
- czy istnieje możliwość aby Urząd Miejski w 
Piątku udzielił zwrotnej pożyczki trzem 
stowarzyszeniom z terenu Gminy Piątek tj. z 
Balkowa, Goślubia-Janowic i Piekar, które 
mają podpisane umowy z Urzędem 
Marszałkowskim w Łodzi na finansowanie 
projektów w ramach PROW 2014-2020? - 
Urząd rozpatrzy możliwość udzielenia takiej 
pożyczki jeśli tylko pozwolą na to przepisy 
prawa.
- co możemy zrobić w sprawie lokalnych 
podtopień oraz zalegającej wody opadowej 
na poszczególnych ulicach, np. ul. Łęczycka 
przy zakręcie w ul. Literacką, ul. Senatorska 
(zakręt) oraz najważniejszy problem ul. 
Kościelna (przy głównym wejściu do 
kościoła)? - jest to temat trudny, nie nowy, 
pojawiający się zawsze po obfitych opadach 
deszczu. Na wymienione ulice należałoby 
przygotować projekty kanalizacji deszczo-
wej, które do tanich nie należą. Ulica 
Senatorska i Łęczycka są własnością 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast 
ulica Kościelna należy do Gminy. Były już 
podejmowane próby wykonania takich 
projektów ale ze względu na koszty i 
trudności  techniczne  zostały  zaniechane. 
Jeżeli Rada chce zając się tym tematem, to 
musi zabezpieczyć na te zadania środki w 
budżecie.      
Obrady XXII sesji zakończyła dyskusja na 
tematy dotyczące bieżących spraw 
funkcjonowania Gminy Piątek.
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Zwrot podatku 
akcyzowego zawartego 

w cenie oleju 
napędowego 

Grant dla sołectwa 
Janków-Orądki

Profil Zaufany to potwierdzony zestaw 
danych, które jednoznacznie identyfikują 
osobę w usługach elektronicznych 
udostępnianych przez różne urzędy i 
instytucje. Te dane to imię (imiona), 
nazwisko, data urodzenia oraz numer 
PESEL. 
Profil Zaufany jest tak zabezpieczony, aby 
nikt – poza jego właścicielem - nie mógł 
go  użyć.
Za pomocą Profilu Zaufanego można 
skutecznie potwierdzić swoją tożsamość w 
systemach teleinformatycznych admini-
stracji publicznej. Oprócz tego podpisem 
potwierdzonym Profilem Zaufanym można 
opatrzyć wnioski wraz z załącznikami 
wnoszone w postaci elektronicznej np. 
poprzez Praca.gov.pl do urzędów pracy oraz 
urzędów  wojewódzkich.

P r o f i l  Z a u f a n y  z a k ł a d a n y  j e s t  
nieodpłatnie. Profil Zaufany jest ważny 
przez 3 lata. Przed upływem jego terminu 
w a ż n o ś c i  m o ż n a  s a m o d z i e l n i e  
przedłużyć jego ważność na kolejne 3 
lata.
P r o f i l  Z a u f a n y  m o ż e m y  z a ł o ż y ć  
samodzielnie, bez wychodzenia z domu, za 
pomocą np .  in te rne towego kon ta  
bankowego, konta w systemie Envelo Poczty 
Polskiej, dowodu osobistego z warstwą 
elektroniczną lub kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego.
Profil Zaufany możemy również założyć 
przez Internet i potwierdzić go w trakcie 
wizyty w Punkcie Potwierdzającym, których 
w y k a z  z n a j d u j e  s i ę  n a  s t r o n i e  
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddre
ssesList. W powiecie łęczyckim Profil 
Zaufany  możemy  potwierdzić  w Urzędzie 
Skarbowym w Łęczycy - ul. Jana Pawła II 17 
oraz w Biurze Terenowym ZUS w Łęczycy - 
ul. Zachodnia 8. Do potwierdzenia Profilu 
Zaufanego potrzebny będzie dokument 
tożsamości.
Aby samodzielnie założyć Profil Zaufany za 
pomocą internetowego konta bankowego 
wchodzimy na stronę https://pz.gov.pl/pz/ i 
wybieramy funkcję „Zarejestruj się” a 
następnie wybieramy bank - swojego 
dostawcę tożsamości. Dalsze kroki 
uzależnione są od funkcjonalności danego 
internetowego  konta  bankowego.
Przykładowo wybierając mBANK, po 
prawnym logowaniu, należy: przejść do 
zakładki E-urząd, wybrać Zarejestruj Profil 
Zaufany, sprawdzić poprawność danych, 
zanotować identyfikator Profilu Zaufanego, 
zaakceptować  i  zatwierdzić  rejestrację.
Poprawność rejestracji Profilu Zaufanego 
sprawdzamy wchodząc ponownie na stronę 
https://pz.gov.pl/pz/ i wybierając Zaloguj się.
    
Więcej informacji dotyczących zakładania 
Profilu Zaufanego można znaleźć na 
stronach: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-
zaufany  oraz
www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-
ego-
Wskazówki  dotyczące za łożenia i  
p o t w i e r d z e n i a  P r o f i l u  Z a u f a n e g o  
opublikowane są również na stronie 
www.gminapiatek.pl
 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej powinien zbierać 
faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2020 r. 
do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 
lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. 
wynosi:
- 100,00 zł  x  ilość  ha  użytków  rolnych
- 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych 
jednostek  przeliczeniowych  bydła
Pieniądze  wypłacane  będą  w  terminach:
od 1 do 31 października 2020 przelewem na 
rachunek bankowy podany we wniosku.
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w 
Urzędzie Miejskim w Piątku pokój nr 16 oraz 
na stronie www.bip.ugpiatek.pl  w zakładce 
druki  do  pobrania.

W dniu 29 czerwca 2020 roku Sejmik 
Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 
XIX/294/2020 w sprawie udzielenia z budżetu 
Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy 
finansowej jednostkom samorządu teryto-
rialnego województwa łódzkiego w formie 
dotacji celowej, przeznaczonej na dofinanso-
wanie zadań własnych gminy w zakresie 
realizacji małych projektów lokalnych 
realizowanych na terenach wiejskich. Jeden z 
grantów (na trzy złożone wnioski) w wysokości 
10 tys. zł przyznano Gminie Piątek dla 
projektu   sołectwa   Janków - Orądki.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone 
działania mające na celu poprawę warunków 
dla organizowanych w świetlicy w Jankowie 
spotkań, warsztatów, szkoleń i imprez 
integracyjnych. Głównym zadaniem będzie 
zakup  i  montaż  systemu  klimatyzacji.

Rejestr Danych 
Kontaktowych - RDK

RDK, to rejestr, dzięki któremu urzędnicy 
mają zawsze aktualne dane kontaktowe 
obywateli. Dzięki temu, w ważnych dla nas 
sprawach, zamiast wysyłać pismo – mogą 
np. zadzwonić. RDK uruchomiono 22 
grudnia 2019 r. i jak się okazuje bije 
rekordy  popularności
Przekazanie danych do RDK jest 
całkowicie dobrowolne i bezpłatne. 
Zadaniem Rejestru jest ułatwienie 
kontaktu urzędników z obywatelami po to, 
by usprawnić realizację usług i umożliwić 
szybką  komunikację.
do RDK podaje się numer telefonu i adres 
e-mail. 
Dzięki RDK urzędy – z wyprzedzeniem 
mogą  informować  np.  o:
- kończącym się terminie ważności 
paszportu  lub  dowodu  osobistego,
- przysługujących  nam  świadczeniach,
- zbliżającym się terminie obowiązkowego 
badania  technicznego  samochodu.

Na podane adres email i numer telefonu 
nie dostaniecie żadnych oficjalnych 
dokumentów. Rejestr służy wyłącznie 
powiadamianiu.

Dane z RDK możecie w każdej chwili 
zmienić lub usunąć. W przypadku zmiany 
numeru telefonu lub adresu e-mail, 
pamiętajcie  o  ich  aktualizacji.
Przekazując swoje dane do RDK nie 
musicie się Państwo obawiać o ich 
bezpieczeństwo. Dostęp do nich mają 
wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni 
urzędnicy (do dnia uruchomienia RDK 
ponad 2000 pracowników urzędów 
uzyskało odpowiednie certyfikaty). Nie ma 
więc ryzyka, że Wasze adres e-mail i 
numer telefonu wpadną w niepowołane 
ręce.
Wasze dane mogą być wykorzystane 
jedynie do informowania Was o sprawach 
administracyjnych.

Jak przekazać dane do RDK?
To proste. Najszybciej zrobić to online. 
Wystarczy, na portalu GOV.PL, skorzystać 
z usługi Skorzystaj z Rejestru Danych 
Kontaktowych (RDK). By to zrobić, 
będziecie potrzebowali profilu zaufanego. 
Jeśli jeszcze go nie macie, koniecznie 
załóżcie  na  www.pz.gov.pl
Jeśli chcecie przekazać do RDK swój 
numer telefonu i adres email – miejcie pod 
ręką telefon i dostęp do poczty 
elektronicznej.  Wpiszcie dane w 
odpowiednie pola, zalogujecie się profilem 
zaufanym. Potwierdzicie dane kodami, 
które otrzymacie emailem i sms-em i… 
gotowe!
Jeśli akurat nie macie przy sobie telefonu i 
dostępu do poczty – nic nie szkodzi. Kody, 
które otrzymacie są ważne przez 24 
godziny. Użyjcie ich, korzystając z usługi 
Potwierdź swoje dane kontaktowe w 
Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK).
Swoje dane do RDK możecie przekazać 
także offline, czyli wypełniając formularz 
dostępny  w  każdym  urzędzie  gminy.

MYJNIA  PAROWA 
w  ŚRODKU  POLSKI

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

Piątek,  ul. Nadrzeczna  3, 
tel. 729 658 828.
                            Zapraszamy!

Profil Zaufany



Zarząd Województwa Łódzkiego informuje, 
iż Województwo Łódzkie może się 
poszczycić 150 produktami wysokiej jakości 
w p i s a n y m i  n a  L i s t ę  P r o d u k t ó w  
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, w takich kategoriach jak: 
produkty mleczne, produkty mięsne, 
produkty rybołówstwa, warzywa i owoce, 
wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i 
tłuszcze, miody oraz gotowe dania i 
potrawy.
Charakteryzują się one nie tylko wysoką 
jakością i wyjątkowością ale posiadają 
minimum 25-letnią tradycję wytwarzania, są 
związane z kulturą, historią województwa 
łódzkiego oraz są wytwarzane na terenie 
regionu  łódzkiego.
Zarząd Województwa Łódzkiego podejmuje 
szereg działań mających na celu 
promowanie rodzimego, lokalnego sektora 
rolno-spożywczego, organizując m in. 
konkurs Tygiel Smaków, którego celem jest 
identyfikacja i promocja produktów o 
charakterze lokalnym, wytwarzanych 
tradycyjnymi metodami, stanowiących 
element dziedzictwa kulinarnego i 

tożsamości mieszkańców, stanowiących 
rozpoznawalną  markę  regionu.
Zarząd Województwa Łódzkiego zachęca 
do ubiegania się o wpis wyrobów lokalnej 
społeczności wiejskiej, producentów 
produktów rolno-spożywczych wysokiej 
jakości, kół gospodyń wiejskich oraz 
w s z y s t k i c h  o s ó b  z w i ą z a n y c h  z  
dziedzictwem kul inarnym naszego 
województwa na Listę Produktów 
Tradycyjnych.
Wnioski o wpis na Listę Produktów 
Tradycyjnych należy składać do Urzędu 
M a r s z a ł k o w s k i e g o  Wo j e w ó d z t w a  
Łódzkiego – Departament Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska, Al. Piłsudskiego 8, 
90-051 Łódź.
Szczegółowe informacje dotyczące wpisu 
na Listę Produktów Tradycyjnych można 
u z y s k a ć  p o d  n u m e r e m  t e l e f o n u  
– tel. 42 291 97 67 oraz na stronie 
www. lodzk ie .p l / ro ln ic two/produkty-
tradycyjne-i-regionalne, gdzie publikowana 
jest m.in. Lista Produktów Regionalnych 
Województwa Łódzkiego oraz wniosek o 
wpis  na  listę.

                 Expresem   
 przez Gminę Piątek
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- koronawirus wciąż stanowi zagrożenie 
dla naszego zdrowia! Nie zapominaj o 
podstawowych zasadach bezpieczeństwa 
często myj ręce lub odkażaj je płynem do 
dezynfekcji, stosuj 1,5-metrowy dystans lub 
zasłaniaj usta i nos.  Bezwzględnie zasłaniaj 
usta i nos w środkach komunikacji i ogólno-
dostępnych  pomieszczeniach zamkniętych.
- rozpoczęły się prace związane z 
przebudową drogi gminnej przebiegającej 
przez Goślub Osadę. Roboty wykonuje firma 
DES z Warszawy. Koszt tego zadania, na 
które Gmina Piątek nie otrzymała 
dofinansowania wynosi ok. 1 mln złotych, 
które Gmina wyłoży ze swojego budżetu. W 
tym rejonie podczas wykonywanych prac 
pojawią się trudności w komunikacji. Prosimy 
mieszkańców o wyrozumiałość i zachowanie 
ostrożności.
- dobiegają końca prace związane z 
termomodernizacją kompleksu szkolnego w 
Piątku. W chwili obecnej trwa instalacja 
kotłowni, która będzie ogrzewała cały 
kompleks, a zasilanie jej stanowić będą 
pompy ciepła wykorzystujące ciepło z 
wnętrza  ziemi. 
- Urząd Miejski w Piątku informuje o 
pisemnych konkursach na sprzedaż 
pojazdów: Autobusu Szkolnego Marki 
Autosan H9-21.41s oraz samochodu marki 
Peugeot Boxer. Szczegóły na stronie 
www.gminapiatek.pl  oraz  bip.ugpiatek.pl 
- Województwo Łódzkie – Jednostka 
Regionalna Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich informuje, że organizuje 
wojewódzki konkurs na najlepsze gospo-
darstwo agroturystyczne „Weekend na wsi”. 
Główną ideą konkursu jest wyłonienie 
najlepszych gospodarstw agroturystycznych 
w regionie oraz popularyzacja wypoczynku 
na wsi. Przedsięwzięcie ma na celu 
zwrócenie uwagi turystów na szerokie 
możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie. 
Szczegółowe informacje na stronie  
www.lodzkie.ksow.pl
- trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór 
wniosków w ramach działania „Premie dla 
młodych rolników” został przedłużony. 
Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach 
regionalnych Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia. 
Więcej informacji na www.gminappiatek.pl
- w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią 
koronawirusa, zapisy do Wydziału Komunik-
acji Starostwa Powiatowego w Łęczycy 
odbywają się wyłącznie telefonicznie. 
Bezpośrednia obsługa interesantów po 
uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie 
odbywa się od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00-14:00. 
- prawa  jazdy – tel. (24) 388 72 15 
- rejestracja pojazdów – tel. (24) 388 72 01 
(zapisy w godz. 8:00 - 11:00) 
- wydawanie dowodów rejestracyjnych  – tel. 
(24) 388 72 41 (zapisy w godz. 8:00 - 11:00) –  
Powyższe telefony są tylko i wyłącznie do 
spraw przy nich wymienionych. Zapisy 
prowadzone są na odrębnych listach, 
prosimy nie dzwonić w innych sprawach, 
niewymienionych  przy  danym  numerze.

Lista Produktów Tradycyjnych

300 tys. zł na odtworzenie potencjału 
gospodarstwa

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach 
straty spowodowane klęskami żywiołowymi 
bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by 
złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia 
finansowego w ramach PROW na lata 2014-
2020.
O pomoc w ramach działania „Inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 
mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli 
straty spowodowane przez co najmniej jedną 
z następujących klęsk żywiołowych: powódź, 
deszcz nawalny, suszę, przymrozki 
wiosenne, ujemne skutki przezimowania, 
obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, 
uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą 
wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz 
weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie 
świń lub zniszczenie zwłok świń w celu 
zwalczania  ASF.
Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli 
straty w roku, w którym jest składany wniosek 
o przyznanie pomocy lub w co najmniej 
jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość 
strat w uprawach rolnych, zwierzętach 
gospodarskich czy rybach uprawniająca do 
starania się o pomoc musi wynieść co 
najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji 
rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika 
gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga 
poniesienia kosztów kwalifikujących się do 
objęcia  wsparciem.
Wysokość poniesionych strat, jakie powstały 
w gospodarstwie, określa komisja powołana 
przez  wojewodę.
Natomiast w przypadku wstąpienia 
afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą 
ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz 
weterynarii nakazał zabicie świń lub 
zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, 
a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one

co najmniej 30 proc. świń będących w 
posiadaniu  tego  gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką można 
otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie 
może przekroczyć ona poziomu 80 proc. 
kosztów  kwalifikowanych.
W  p r z y p a d k u  w y s t ą p i e n i a  k l ę s k  
żywiołowych, jeżeli zniszczony składnik 
gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas 
wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę 
odszkodowania uzyskanego z tytułu jego 
ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie 
z a w a r ł  u m o w y  o b o w i ą z k o w e g o  
ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał się o 
pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, 
sadów, plantacji krzewów owocowych 
gatunków owocujących efektywnie dłużej 
niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na 
odtworzenie tego składnika pomniejsza się 
o  połowę.
Dotację na pokrycie strat spowodowanych 
klęskami żywiołowymi można przeznaczyć 
na inwestycje odtwarzające zniszczone 
składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie 
plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę 
zniszczonych budynków czy zakup nowych 
maszyn  lub  urządzeń  rolniczych.
Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało 
poszkodowane przez ASF, dotację może 
otrzymać na inwestycje, które nie są 
związane  z  produkcją  świń.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR. Można je składać osobiście, drogą 
elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką 
pocztową.
Więcej informacji: na portalu internetowym 
– www.arimr.gov.pl, pod numerem 
bezpłatnej infolinii –  tel. 800-38-00-84 oraz 
w punktach informacyjnych w biurach 
powiatowych i oddziałach regionalnych 
ARiMR.
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Tak zagłosowali 
mieszkańcy Gminy 

Piątek w II turze 
wyborów 

W niedzielę 12 lipca odbyła się II tura 
wyborów, w których wybieraliśmy Prezydenta 
RP. Mieszkańcy gminy Piątek głosowali w 
5 obwodowych komisjach wyborczych. Do 
urn wyborczych przyszło 68,75% upra-
wnionych do głosowania (w I turze - 63,11%)  
Podobnie jak w I turze była to najwyższa 
frekwencja w powiecie łęczyckim!!! 
Odpowiednio na godz. 12:00 frekwencja 
wyniosła  24,59% (w I turze - 22,59%), na 
godz. 17:00  -  53,8%  (w  I  turze  -  46%). 
Poszczególni kandydaci otrzymali od 
mieszkańców gminy Piątek następujące ilości 
głosów:
1.  Andrzej  DUDA  -  2 501 co dało 75,81% (w 
I  turze  -  2  065)
2. Rafał  TRZASKOWSKI  -  798 co dało 
24,19%  (w  I  turze  - 390)
Lokale wybiorcze czynne były od godz. 7:00 
do  godz. 21:00. Wybory w Gminie Piątek 
przebiegły spokojnie, a obwodowe komisje 
wyborcze n ie odnotowały żadnych 
incydentów.
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Harmonogram odbioru odpadów

na terenie Gminy Piątek 
Urząd Miejski w Piątku informuje, że 
miesięczną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy uiścić 
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu 
Miejskiego w Piątku albo przelewem na 
rachunek bankowy  Gminy  Piątek  o  
numerze 
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w 
terminach:
- za miesiąc sierpień - do 31.08.2020 r.
- za miesiąc wrzesień - do 30.09.2020 r.
- za miesiąc październik - do 31.10.2020 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2020 r.
- za miesiąc grudzień - do 31.12.2020 r.

W II połowie roku 2020 odbiór śmieci we 
wszystkich miejscowościach na terenie 
gminy będzie prowadzony w nastę-
pujących  terminach:
-   komunalnych:  6.08,  20.08,  3.09,  
17.09,  1.10,  15.10,  29.10,  26.11,  23.12
- zielonych (brązowe worki): 6.08,  20.08,  
3.09,  17.09,  1.10,  15.10,  29.10,  29.11,  
23.12
- selektywnych (żółte worki):  16.09,  
13.11
- selektywnych (zielone worki):  19.08,  
14.10,  10.12

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego odbywał się będzie 
sprzed  posesji  w  dniu  24 /11 /2020.

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 wysta-
wiane 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 30 
miejscach  na  terenie  gminy  Piątek. 
Wrzucane do pojemnik butelki plastikowe 
prosimy zgniatać! 

Bon turystyczny

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika 
twardego na  odpady zmieszane 
właściciele otrzymują worek koloru 
czarnego, który w uzasadnionych 
przypadkach dostawiają do pojemnika w 
dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą 
dostarczane przez firmę w dniu odbioru 
odpadów lub będą dostępne w Urzędzie 
Miejskim  w  Piątku.
Lokalizacja  pojemników:
Piątek - ulice:  Łowicka, Szkolna, 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 - stanica szlaku konnego 
(czasowa zmiana), Jasionna - dawna
SKR, Janków - remiza OSP, Bielice, Stare 
Piaski, Sypin (rozdroże),  Pokrzywnica,  
Mysłówka   (rozdroże  na  Dunaj).
UWAGA: Butelki typu PET, przed 
wrzuceniem do pojemnika prosimy 
zgniatać!!! 
Szkło i plastik dostarczany do punktów 
gniazdowych prosimy wrzucać do
pojemników,  a  nie  zostawiać  obok!!!

Informacje o braku odbioru odpadów przez 
firmę PreZero Service Centrum zgodnie z 
w/w harmonogramem zainteresowani 
przekazują telefonicznie do PreZero 
Service Centrum Sp. z o. o. tel. 24 254 29 
87 lub do Urzędu Miejskiego w Piątku: 
tel.  24 722 11 23;   24 722 12 39.
Większe ilości jednorodnych odpadów 
(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
odpady zielone (bioodpady), odpady 
niebezpieczne, przeterminowane leki 
i chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne) zebranych w sposób 
selektywny można indywidualnie dostar-
czać do Sortowni Odpadów Opakowanio-
wych: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. 
ul.  Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz. 7:00 
– 15:00 od poniedziałku do piątku, za 
okazaniem  dowodu  opłaty  za  śmieci.
Odpady należy wystawić w dniu 
wywozu przed bramę posesji o godzinie 
7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się 
w znacznej odległości od drogi po, 
której jedzie pojazd specjalistyczny 
zbierający odpady to nie dalej niż 15 m. 
od  jej  osi.
Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w 
siedzibie firmy lub pod numerem tel.:
PreZero  Service  Centrum  Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska  127,  99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87  – Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi 
Klienta

Bon turystyczny wspiera polskie rodziny i 
jednocześnie branżę turystyczną w okresie 
kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. 
To dokument elektroniczny uprawniający do 
kwoty 500 zł na każde dziecko, który możesz 
wykorzystać  do  końca  marca  2022  roku.
Z bonu turystycznego skorzystasz, jeśli 
posiadasz co najmniej jedno dziecko do 18 
roku życia. Na każde dziecko przysługuje 
jeden bon w wysokości 500 zł. Na dzieci z 
orzeczeniem o niepełnosprawności przysłu-
guje  więcej,  bo  aż  1000 zł. 
Bon turystyczny zostanie dla Ciebie 
wygenerowany w systemie teleinformaty-
cznym, po zarejestrowaniu się na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
Bon, w formie unikalnego, 16-cyfrowego 
numeru, otrzymasz za pomocą wiadomości 
tekstowej na wskazany przez Ciebie numer 
telefonu lub adres poczty elektronicznej. 
Numer ten okazujesz podczas rezerwacji 
pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. I 
już możesz cieszyć się wakacjami czy feriami 
ze  swoimi  dziećmi! 
 Bon turystyczny zrealizujesz na terenie 
całego kraju, opłacając nim usługi 
hotelarskie. Możesz go więc wykorzystać, na 
pobyt w hotelu, pensjonacie, campingu czy 
gospodarstwie agroturystycznym. Możesz 
nim także zapłacić za imprezy turystyczne 
rea l i zowane  p rzez  p rzeds ięb io rcę  
turystycznego lub organizację pożytku 
publicznego. Pamiętaj, że przez imprezę 
turystyczną należy rozumieć połączenie co 
najmniej dwóch różnych rodzajów usług 
turystycznych na potrzeby tej samej podróży 
lub wakacji. W ten sposób sfinansujesz 
również pobyt dziecka na kolonii czy obozach 
– harcerskim, sportowym, rekreacyjnym. 
Może to też być udział w wycieczce 
organizowanej  w  Polsce. 


