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Budżet Gminy Piątek na rok 2021, czyli z obrad 
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Piątku

Organizacja  transportu 
na  szczepienia

- planu dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2021: 13 
radnych głosowała za, przeciw 0, 
wstrzymało  się  od  głosu  2  radnych,  

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 
Gminie Piątek na lata 2021-2024: uchwała 
przyjęta  jednogłośnie,

- uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 
2021: 14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 1 
wstrzymująca  się   od głosu,

W piątek, 15 stycznia odbyła się XXVIII 
sesja Rady Miejskiej w Piątku. Ze względu 
na obecną sytuacje epidemiczną miała ona 
charakter korespondencyjny. Wszyscy radni 
otrzymali komplet materiałów na sesję: 
protokół z XXVII sesji, opinię RIO w Łodzi o 
projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek 
na rok 2021 oraz projekcie uchwały o 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Piątek, sprawozdanie Przewodniczącego 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych z działalności za rok 2020 
oraz  projektu  uchwał.

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Piątek na lata 2020-2032: 14 
radnych głosowało za, 0 przeciw, 1 
wstrzymująca  się  od  głosu,

W dniu 15 stycznia radni dostarczyli do 
Urzędu Miejskiego komplety kart do 
głosowania (nad przyjęciem protokołu i 
podjęciem uchwał) oraz złożone zapytania i 
interpelacje.

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Piątek na lata 2021-2024: uchwała 
przyjęta  jednogłośnie,

- dokonania zmiany w uchwale nr 
XXV/146/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 
4 listopada 2020 roku w sprawie wysokości 

Podczas XXVIII sesji rady Miejskiej w 
Piątku  podjęto  uchwały  w  sprawie:

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z 
transportu zorganizowanego przez Gminę 
Piątek, osoby legitymujące się wcześniej 
wspomnianymi dokumentami, po umówieniu 
terminu i godziny szczepienia w wyznaczo-
nym punkcie szczepień, powinny zadzwonić 
pod nr telefonu: 24-722-13-64. Należy podać 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr 
telefonu kontaktowego, nr orzeczenia o 
niepełnosprawności lub odpowiednio nr 
legitymacji inwalidzkiej dla tych schorzeń. 
Osobie przyjmującej zgłoszenie należy 
podać także termin i godzinę szczepienia 
oraz adres właściwego punktu szczepień, do 
którego osoba zainteresowana ma zostać 
dowieziona. Potrzebę transportu należy zgło-
sić najpóźniej na 2 dni przed dniem 
szczepienia. Koszt organizacji transportu w 
20 proc. pokrywany jest przez Gminę Piątek, 
80 proc.  ma  pochodzić  z  budżetu  państwa.

ZAKŁAD   LECZNICZY   SANITAS   S.C.

Punkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-
CoV-2  na  terenie  Gminy  Piątek:

- niepełnosprawnych, tj. posiadających 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w 
stopniu znacznym o kodzie R lub N lub 
odpowiednio  I grupę  z  w/w  schorzeniami;

Burmistrz Piątku informuje, że od dnia 15 
stycznia 2021 r. został uruchomiony telefon 
kontaktowy, dedykowany osobom niepełno-
sprawnym i seniorom, którzy nie mogą 
samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień 
przeciwko  wirusowi  SARS-CoV-2.
Nr telefonu: 24-722-13-64 czynny od ponie-
działku  do  piątku  w  godzinach 8:00 - 15:00.
Transport do punktu szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 będzie przeznaczony 
dla  osób:

- mających obiektywne i niemożliwe do 
przezwyciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym dotarciu do 
najbliższego punktu szczepień (np. osoby 
starsze niemające możliwości samodziel-
nego  dojazdu  do  punktu  szczepień).

Piątek, ul. Stodolniana 6,  tel.  24-722-10-05

stawek opłat targowych na terenie Gminy 
Piątek oraz zarządzania poboru opłaty 
targowej w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso -  14 radnych głosowało za, 0 przeciw, 
1  wstrzymująca  się  od  głosu.
Interpelacje i zapytania radnych złożone 
podczas  XXVIII  sesji:

- czy były prowadzone rozmowy i działania w 
ramach utwardzenia i połączenia drogi na 
granicy Gminy Zgierz i Piątek w miejsco-
wości Dunaj? - sprawa ta była już wyjaśniana 
w  poprzednim  numerze  Informatora. Co do 
kursowania autobusu szkolnego przez Dunaj 
w kierunku Śladkowa Rozlazłego kwestie te 
będą rozpatrzone przy układaniu nowego 
harmonogramu dowożenia dzieci w roku 
szkolnym  2021/2022. 

- czy także w tym roku gmina dofinansuje 
realizację grantów sołeckich? - tak, jeśli 
g r a n t y  z y s k a j ą  a p r o b a t ę  U r z ę d u  
Marszałkowskiego  będą dofinansowane 
przez   Gminę.
- w którym miesiącu rozpocznie się 
termomodernizacja budynku szkoły w 
Czernikowie? - termomodernizacja szkoły w 
Czernikowie ze względów organizacyjnych 
została  przełożona  na  wakacje  tego  roku.  

Radni zostali poinformowani o wdrażaniu 
przez Urząd Miejski w Piątku nowego 
systemu E-sesja, który usprawni pracę Rady 
Miejskiej w Piątku oraz poprawi przekaz 
informacji na temat pracy rady i przebiegu 
sesji  mieszkańcom  naszej  gminy.   

- czy Gmina planuje złożyć wniosek na 
pomoc miejscowościom popegierowskim 
(Goślub-Osada)? - tak, wniosek na 
dofinansowanie przebudowy oczyszczalni 
ścieków w Goślubiu - Osadzie został już 
złożony.  
- prośba w imieniu mieszkańców o szlako-
wanie drogi we Włostowicach - szlaka na tą 
drogę została zawieziona. Pozostała kwestia 
jej  rozgarnięcia.
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Dla rolników: Zwrot 
podatku  akcyzowego 

zawartego  w  cenie  oleju 
napędowego  

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w 
Urzędzie Miejskim w Piątku pokój nr 16 oraz 
na  stronach  internetowych:

- www.gminapiatek.pl

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 100 zł * 
ilość ha użytków rolnych oraz 30 zł * średnia 
roczna liczba dużych jednostek przelicze-
niowych  bydła
Pieniądze  wypłacane  będą  w  terminie: 
1 – 30 kwietnia 2021 przelewem na rachunek 
bankowy  podany  we  wniosku.

- http://www.bip.ugpiatek.pl w zakładce druki 
do  pobrania.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej powinien zbierać 
faktury  VAT. 
-  W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 
2021 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) 
s tanowiącymi  dowód zakupu o le ju  
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. 
do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu 
podatku  określonego  na  2021 r.

ZGKiM prosi o 
podanie wskazania 

wodomierza

dla 500+

Nowy okres 
zasiłkowy 2021/2022

Nowa koparka 
dla ZGKiM

Złóż  wniosek  na 
usuwanie  azbestu

ZGKiM informuje, że dla miejscowości 
Pokrzywnica, Czerników oraz Młynów 
dostarczono już faktury. Weryfikacja 
faktycznych stanów wodomierza nastąpi 
przy  następnym  spisie. 

Z G K i M  w  P i ą t k u  w  z w i ą z k u  z  
dotychczasowym wystawianiem faktur na 
podstawie średniego  zużycia wody prosi o 
podanie stanów faktycznych wodomierzy 
(wskazanie ilości metrów na wodomierzu) 
zgodnie z poniższym harmonogramem 
p o d  n u m e r e m  t e l e f o n u   
                        502-585-696

Od: 01.02.2021  do: 05.02.2021

Borowiec, Sypin, Sułkowice Pierwsze, 
Witów, Konarzew, Jasionna, Stare Piaski, 
Leżajna, Broników,  Bielice,  Sułkowice  
Drugie.

Łęka, Orenice, Rogaszyn, Michałówka,
Piekary, Janków, Jankówek, Orądki, 
Pęcławice, Włostowice, Włostowice 
Parcele,   Górki  Pęcławskie
Od: 08.02.2021  do 19.02.2021
Goślub Osada, Goślub, Balków, Janowice, 
Janówek, Łubnica, Górki Łubnickie, 
Krzyszkowice

Od: 25.01.2021  do: 29.01.2021

Żabokrzeki, Mysłówka, Boguszyce, 
Śladków Podleśny,  Śladków Rozlazły,  
Mchowice

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o 
kontakt telefoniczny na podany powyżej 
numer.

Od: 15.02.2021  do: 22.02.2021 - Piątek

 Od: 19.01.2021 do: 22.01.2021

Wnioski drogą elektroniczną będzie 
można  złożyć:

Wniosek o ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego należy złożyć do 
organu właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania   wnioskodawcy. 

Od 1 czerwca 2021 r. prawo do 
świadczenia wychowawczego będzie 
ustalane na okres od 01 czerwca 2021 do 
31  maja  2022  roku.
Warunkiem uzyskania prawa do świad-
czenia wychowawczego od 1 czerwca 
2021 r.  jest  złożenie  wniosku. 

Kończy się obecnie okres zasiłkowy 
świadczenia wychowawczego 500+ 
trwający od  1 lipca  2019 do 31 maja 2021. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego na nowy okres świad-
czeniowy  rozpoczynający  się  1 czerwca 
2021 r.  można składać już od 1 lutego 
2021 r. drogą elektroniczną, a od 
1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w 
urzędzie  lub  za  pośrednictwem  poczty.

- przez  bankowość  elektroniczną
- portal  PUE  ZUS.

- za pośrednictwem Portalu Informacyjno-
Usługowego  Empatia,

Urząd Miejski w Piątku 
wznowił bezpośrednią 
obsługę interesantów

Przekazanie 
komputerów 

Beneficjentom

Burmistrz Piątku informuje o rozpoczęciu 
naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie 
dotacji w 2021 roku na usuwanie wyrobów 
azbestowych z nieruchomości znajdujących 
się  na  terenie  gminy.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunię-
ciem azbestu z dachów budynków lub odbioru 
wcześniej zdemontowanego azbestu, 
prosimy  o  składanie  wniosków.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Piątku pokój nr 19 w terminie do 28 lutego 
2021 r.

W grudniu 2020 r. Gmina Piątek przepro-
wadziła przetarg na zakup nowej koparki dla 
ZGKiM w Piątku. Decyzją Rady Miejskiej w 
Piątku na ten cel przeznaczono 633 450 zł.
Nowa koparka przyjechała do Piątku prosto z 
fabryki w Niemczech. Jest to  koparka kołowa  
YANMAR B110 W o ciężarze ok. 12 ton, mocy 
silnika Deutz TCD 3.6 L4 - 85 kW, o głębokości 
kopania do 4,65 m.,zasięgu kopania do 8,65 
m. i prędkości jazdy do 25 km/h. Do koparki 
zostały zakupione dodatkowe elementy 
wyposażenia: łyżka skarpowa uchylna 
hydrauliczna 1600 mm, łyżka kopiąca z 
zębami 400 mm, łyżka kopiąca z zębami 
600mm. Sukcesywnie do tej maszyny można 
dokupić wiele innych elementów- np. kosiarkę     

Urząd Miejski w Piątku informuje, że na 
podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza 
Piątku Gmina Piątek rozpoczyna przeka-
zywanie Beneficjentom Końcowym sprzętu 
komputerowego użyczonego w ramach 
Projektu „Podłączeni – Niewykluczeni. 
Działanie  przeciw  wykluczeniu  cyfrowemu”.
Przedłużony okres trwałości Projektu 
„Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie 
przeciw wykluczeniu cyfrowemu” zakończył 
się z dniem 28 grudnia 2020 roku. Sprzęt 
komputerowy użyczony Beneficjentom 
końcowym tego projektu stanie się teraz ich 
własnością.
Już wkrótce do Beneficjentów  zostaną 
wysłane pocztą formularze umowy i protokołu 
nieodpłatnego przekazania sprzętu. Po ich 
podpisaniu, jeden komplet dokumentów 
należy zachować dla siebie, a drugi (umowa 
przekazania, protokół przekazania) należy 
dostarczyć do Urzędu Miejskiego. Dokumenty 
można wysłać pocztą lub wrzucić do 
ustawionej przed wejściem do Urzędu 
skrzynki.  Należy  to  zrobić  niezwłocznie.
Ze względu na wartość, sprzęt zgodnie z art.9 
ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o 
podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 
2018r., poz. 644), nie podlega opodatkowaniu.
W przypadku niepodpisania umowy 
Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie 
zwrócić użyczony sprzęt komputerowy do 
Urzędu Miejskiego w Piątku (komputer oraz 
zestaw  kliencki  do  odbioru  sygnału  LTE).
Jednocześnie informujemy, że bezpłatny 
dostęp do Internetu będzie zapewniony do 
30  czerwca  2021 r. 

Jednocześnie na terenie Urzędu Miejskiego w 
Piątku przebywać będzie mogło max. 5 
interesantów.

Burmistrz Piątku informuje,  że od 
poniedziałku 18 stycznia 2021 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.

Ponadto informujemy, że nadal funkcjonuje  
przed wejściem do Urzędu Miejskiego w 
Piątku tzw. wrzutnia, w której będzie można 
pozostawić  pisma  i  dokumenty.

Osoby wchodzące do Urzędu obowiązkowo 
muszą założyć maseczkę lub inne elementy 
ochrony osobistej (np. przyłbicę) zakrywa-
jącą nos i usta. Ponadto przy wejściu 
poddane  zostaną  dezynfekcji  rąk.



Na ten cel zostało przeznaczone 87 129 zł 
z Urzędu Marszałkowskiego. W realizacji 
projektu druhów z Balkowa wsparła również 
Gmina Piątek, na koszt której ułożono nową 
instalację elektryczną w tych pomie-
szczeniach.
Projekt polegał na utworzeniu sanitariatów 
wewnątrz świetlicy wiejskiej. Do tej pory 
toalety znajdowały się na tyłach budynku i nie 
zachęcały  do  skorzystania  z  nich. 

W roku 2020 został złożony wniosek, a 
następnie została podpisana umowa na 
realizację projektu przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Balkowie pod nazwą „Remont 
świetlicy wiejskiej w Balkowie”.

Obecnie, dzięki realizacji projektu w świetlicy 
w Balkowie powstały piękne, nowoczesne 
łazienki  na  miarę  naszych  czasów.
R e a l i z a t o r z y  p r o j e k t u  s k ł a d a j ą  
podziękowania dla Wszystkich osób, które 
przyczyniły się do realizacji tej potrzebnej 
inwestycji.  

W ramach realizowanego projektu w świetlicy 
wykonano montaż klimatyzacji wraz z 
instalacją elektryczną. Odnowiono - 
pomalowano pomieszczenia świetlicy: sala 
główna, sala komputerowa, kuchnia, łazienki, 
zaplecze, pokój zarządu oraz założono 
lamperie z tynku mozaikowego. Na sufitach 
wymieniono uszkodzone kasetony oraz 
poprawiono system wentylacyjny, dokonano 
też drobnych napraw innych elementów
   

Również druhowie z OSP Janowice-Goślub 
złożyli wniosek do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa działania POLCENTRUM na remont 
swojej świetlicy. Wniosek opiewał na kwotę 
86  823 zł i otrzymał dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego  w  Łodzi. 

Inicjatorom Burmistrz Piątku składa 
gratulacje i podziękowania za przygoto-
wanie, opracowanie i realizację w/w 
projektów.  

wyposażenie obiektu. 
Na realizację projektu w fazie wstępnej 
druhowie otrzymali zaliczkę w wysokości 
31 577 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz 
pożyczkę z Urzędu Miejskiego w Piątku, 
zaakceptowaną przez Radę Miejską, w 
wysokości  55 246 zł, która po rozliczeniu 
projektu zostanie zwrócona do kasy Gminy.
W podobny sposób zostały wsparte przez 
Gminę Piątek projekty realizowane w 
świetlicy w Balkowie (pożyczka w wysokości 
55 440,18 zł) oraz w Piekarach (55 109,30zł)

Szczegółowe informacje dotyczące 
naboru, regulamin i formularz ofertowy  na 
s t ron ie  www.b ip .ugp ia tek .p l  o raz  
www.gminapiatek.pl 

Termin składania ofert w Urzędzie Miejskim 
w Piątku: od  1  do  9  lutego  2021 r.  

Dnia 27.01.2021 r., na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 
poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 
2021. Burmistrz Piątku Krzysztof Lisiecki -  
Gminny Komisarz Spisowy w  Piątku 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór 
kandydatów na rachmistrzów spisowych 
wykonujących czynności w ramach prac 
spisowych związanych z przeprowadze-
niem na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP.
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie 
od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 
r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., 
godz. 24.00. 

 przez Gminę Piątek
                 Expresem   
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- dobiegły końca prace związane z 
zakończeniem budowy pierwszego etapu 
drogi gminnej w Goślubiu - Osadzie. 
Ostatnim elementem było ustawienie 
nowych znaków drogowych oraz znaków z 
informacją, która mówi o kosztach i 
współfinansowaniu budowy tej drogi. 
Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 
932 196,34 zł, z czego Gmina pozyskała z 
Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie w 
wysokości 652 537 zł, tj. ok. 71 % kosztów. 
Wkład własny Gminy: 279 659,34 zł. 
Instalacja 15 znaków drogowych przy tej 
drodze -  4,5 tys. zł.

- podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, która w tym roku grała 
na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcej 
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki 
głowy  w Gminie Piątek zebrano 13 761,63 zł. 
W skali kraju Orkiestra odnotowała kolejny 
rekord zbierając ponad 127 mln złotych.  
Dziękujemy  Wszystkim  za  wspólne granie!   
- Urząd Miejski w Piątku informuje, że w 
terminie od 1 kwietnia do końca maja 2021 r. 
prowadzony będzie nabór wniosków na 
dofinansowanie z budżetu gminy zakupu i 
montażu przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Osoby zainteresowane już mogą 
zapoznać się z regulaminem naboru, który 
dostępny  jest  w  pok.  nr  19  Urzędu.   
- rozpoczęła się realizacja projektu 
związanego z termomodernizacją ośmiu 
budynków użyteczności publicznej na 
terenie gminy Piątek. W pierwszej kolejności 
termomodernizacji poddane zostały budynki 
świetlic  w  Orenicach  i  Bielicach. 

- w związku z nieprzewidzianymi awariami 
sieci wodociągów, które po ostatnich 
mrozach występują na terenie naszej gminy 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej informuje, że wszelkie informacje na 
temat czasu usunięcia awarii można uzyskać 
pod nr telefonów 24 722 12 07 oraz 
502  585  696

- trwają prace związane z wycinką krzaków 
przy drogach gminnych. Wycięte krzaki na 
miejscu poddawane są rozdrabnianiu z 
wykorzystaniem zakupionego przez Gminę 
rębaka  do  gałęzi. 

- ośnieżaniem dróg gminnych podczas 
tegorocznej zimy zajmuje się 5 wykona-
wców: ZGKiM w Piątku, firma WA-TRANS - 
Wiesław Wacławski, firma SŁAWTRANS - 
Sławomir Gorący, pan Paweł Janczak oraz 
pan Mariusz Kasica. Teren Gminy został 
podzielony na sektory, które zostały 
przypisane do poszczególnych podmiotów. 
Przypominamy właścicielom posesji o 
obowiązku odśnieżania chodników przed  
swoimi  działkami. 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
informuje o prowadzonych w terminie od 1.02 
do 15.03 naborach wniosków osób 
fizycznych na realizację przedsięwzięć w 
zakresie wykonywania przydomowych 
oczyszczalni ścieków i w zakresie usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Regulaminy, 
formularze wniosków dostępne są na stronie 
www.wfosigw.lodz.pl

Nowe zaplecze 
sanitarne w świetlicy 

w Balkowie

Zostań rachmistrzem 
spisowym

Remont świetlicy wiejskiej w Goślubiu

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021

W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
(gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym 
nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób 
formularza elektronicznego) rachmistrze 
spisowi  będą kontaktowali się z tymi 
osobami telefonicznie lub osobiście, 
aby pomóc w dopełnieniu obowiązku 
spisowego.

- urzędy statystyczne i pozostałe jednostki 
statystyki  publicznej,

- urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast oraz gminne jednostki 
organizacyjne.

powodu braku dostępu do urządzeń i 
Internetu), ustawa zobowiązuje następujące 
podmioty do udostępnienia odpowiedniego 
pomieszczenia i sprzętu do realizacji 
samospisu:

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać 
samospisu będzie opublikowana w 
odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie 
spisu.

- urzędy  wojewódzkie,

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany 
do spisu mieszkaniec Polski nie ma 
możliwości dokonania samospisu (np. z 

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w 
pełni realizowany przy użyciu interakty-
wnego formularza spisowego dostępnego na 
stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą 
objęte:
- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo 
przebywające w mieszkaniach, budynkach i 
innych zamieszkanych pomieszczeniach nie 
będących mieszkaniami na terenie Polski, 
osoby fizyczne nie mające miejsca 
zamieszkania;
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia  nie  będące  mieszkaniami.

Najbliższy spis powszechny będzie 
przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 
września 2021 r. Obecnie trwają prace 
organizacyjne i przygotowawcze do 
Narodowego  Spisu  Powszechnego  2021.



Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 4

Adres: Urząd Gminy Piątek, Rynek 16 

Gazeta samorządowa z Środka Polski -

ugpiatek@ugpiatek.pl

tel. 24 722 11 58,  24 722 10 77 

Informator Urzędu i Rady Gminy Piątek
Wydawca: Urząd Gminy Piątek

E-mail:promocja@ugpiatek.pl

Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 4

Gazeta samorządowa z Środka Polski -
Informator Urzędu i Rady Miejskiej w Piątku
Wydawca: Urząd Miejski w Piątku

tel. 24 722 11 58,  24 722 10 77 
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl

Adres: Urząd Miejski w Piątku, Rynek 16 

na terenie Gminy Piątek w roku 2021

Harmonogram odbioru odpadów

- za  miesiąc  sierpień - do 31.08.2021 r.

- za  miesiąc listopad - do 30.11.2021 r.   

- za  miesiąc  czerwiec - do 30.06.2021 r.

- za  miesiąc  kwiecień - do 30.04.2021 r.

Urząd Miejski w Piątku informuje, że 
miesięczną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy uiścić  
przelewem w oddziale bankowym lub w 
placówce pocztowej na rachunek bankowy  
Gminy  Piątek  o  numerze - UWAGA!!! od 
1 stycznia 2021 zmiana numeru konta
97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w 
terminie:
- za  miesiąc  luty - do 26.02.2021 r.

- za  miesiąc  maj - do 31.05.2021 r.

- za  miesiąc  marzec - do 31.03.2021 r.

- za miesiąc  lipiec - do 30.07.2021 r.

- za  miesiąc  wrzesień - do 30.09.2021 r.
- za  miesiąc  październik - do 29.10.2021 r.

- za  miesiąc  grudzień -  do 31.12.2020 r.

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service 
Centrum Sp. z o.o. informują o terminach 
odbioru odpadów od 01.01.2021 r. do 
31.12.2021 r.

Odpady komunalne:  18.02, 18.03, 15.04, 
29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 8.07, 
22.07, 5.08, 19.08, 2.09, 16.09, 30.09,  
14.10,  28.10,  25.11,  23.12

Odpady zielone (brązowe worki): 18.02, 
18.03, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 
24.06, 8.07, 22.07, 5.08, 19.08, 2.09, 
16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12

Odpady selektywne (zielone worki): 
4.03,   28.06,   1.09,   8.12

Wysokość stawki za odbiór odpadów 
segregowanych wynosi 33 zł. od osoby.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się sprzed 
posesji   w  dniu  15/11/2021.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzin-
nej:  co  tydzień  w  każdy  piątek 
Uwaga: Do żółtych worków można 
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po 
napojach i chemii domowej, puszki po 
napojach i  konserwach oraz opakowania 
wielomateriałowe po sokach, napojach, 
mleku, opakowania z papieru lub tektury, 
gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, 
foldery, papier szkolny i biurowy, książki i 
zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

Odpady selektywne (żółte worki):  
17.03, 1.04, 12.05, 9.06, 7.07, 4.08, 
13.10,    2.12

Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na 
szkło zbierane u źródła.  Właściciele 
nieruchomości mogą samodzielnie 
dostarczać szkło (również plastik) do 
punktów gniazdowych rozstawionych w 30 
miejscach  na  terenie  gminy  Piątek.

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, Jasionna - dawna SKR, Janków - 
remiza OSP, Bielice, Stare Piaski, Sypin 
(rozdroże),  Pokrzywnica,  Mysłówka   
(rozdroże  na  Dunaj), Witów - przy drodze 
na  Silne  Błota.

Lokalizacja  pojemników:

Uwaga: worki brązowe na odpady BIO 
wystawiane są w dniu odbioru odpadów 
komunalnych (odpady odbierane będą 
wyłącznie  z  koszy  i  worków ).

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.:

UWAGA: Butelki typu PET, przed 
wrzuceniem do pojemnika prosimy 
zgniatać!!!  Szkło i plastik dostarczany 
do punktów gniazdowych należy 
wrzucać do pojemników,  a  nie  
zostawiać   obok!!!

- ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi 
Klienta
- Urzędu Miejskiego w Piątku: tel. nr 
24 722- 11-23;     24 722-12-39.

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.

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.

Złota tancerka

- nowe nabory
Nowy rok 

Realizują projekt 
międzynarodowy 

I miejsce –  w kategorii solo dziewczyn, dzieci 
do  lat  12. 
Gratulujemy sukcesów tanecznych i życzymy 
dalszych  osiągnięć!!!

W grudniu 2020 r. Nadia Burdukiewicz, 
uczennica klasy VI b Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, 
uczestniczyła wraz z zespołem DNA Rumble  
w „Turnieju Tańca Sportowego o Mistrzostwo 
Mokotowa 2020”. W turnieju wzięło wiele 
klubów i tancerzy z całej  Polski. Nadia 
uczestniczyła w dwóch kategoriach i w obu 
zdobyła  najwyższy  stopień  podium:
I miejsce – w kategorii duetów dzieci do lat 12  
wraz  z  kolegą  Karolem  Siechem,

2. Doposażenie orkiestr i zespołów muzy-
cznych w instrumenty muzyczne i stroje oraz 
doposażenie grup aktywizujących (LSR) - 
grant - nabór  01-30.03.2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące naborów 
można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD 
POLCENTRUM - tel. 42 719 90 64, 512 594 
417 oraz mailowo: biuro@polcentrum.pl 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - 
nabór 01-26.02.2021 r. (punkty premiujące za 
działalność w zakresie przetwórstwa 
produktów rolnych lub skrócenia łańcuchów 
dostaw nieprzetworzonej i niskoprzetwo-
rzonej  żywności).

Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM infor-
muje o planowanych naborach w ramach 
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach Strategii Rozwoju 
Lokalnego kierowanego przez społeczność” w 
ramach działania Wsparcie dla rozowoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 
objętego  PROW  na  lata  2014-2020:

W styczniu, uczniowie naszej szkoły spotkali 
się na wideokonferencji z uczniami ze szkół  
partnerskich. Dotychczas uczestnicy projektu 
kontaktowali się za pośrednictwem specjalnej 
platformy do komunikacji Twinspace. 
Wideokonferencja stała się okazją do 
spotkania się „oko w oko”. Uczniowie 
przedstawili się sobie, opowiedzieli o swoich 
zainteresowaniach, hobby. Ustalono również 
temat następnego spotkania. Było to nowe i 
ciekawe doświadczenie, które z pewnością 
zapadnie w pamięci i ugruntuje poczucie 
jedności  w  działaniu.

Kolejny raz Szkoła Podstawowa im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku 
bierze udział w międzynarodowym projekcie 
eTwinning. Tegoroczny projekt ma na celu 
s tworzen ie  aud iobooka  d la  dz iec i  
niedowidzących. Uczniowie biorący udział w 
przedsięwzięciu rozwijają umiejętność 
mówienia, komunikację w języku angielskim 
oraz z zakresu IT. W projekcie bierze udział 9 
szkół, pięć z Turcji, po jednej z Francji, Litwy, 
Rumunii  i  Polski.


