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Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Piątku - cd ze str. 1

od nieruchomości
Stawki podatku 

- określenia stawki za 1 km przebiegu 
pojazdu rodziców dowożących dziecko z 
niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół 
i innych placówek oświatowych - uchwała 
została  podjęta  jednogłośnie,
- uchwalenia Rocznego Programu Współ-
pracy Gminy Piątek z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2023 rok - uchwała została 
podjęta  jednogłośnie.

- określenia ceny skupu żyta przyjmowanego 
jako podstawę obliczania podatku rolnego na 
terenie Gminy Piątek - uchwała obniża  cenę 
skupu żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego, która ogłoszona została w 
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Cena ogłoszona w komuni-
kacie wynosi 74,05 zł za 1q, a kwota podatku 
rolnego w Gminie Piątek wynosi 57,00 zł. za 
1 q - po dyskusji uchwała została podjęta 
większością  głosów  (10  za,  4  przeciw),

Gminy Piątek - po dyskusji na temat uchwały 
oraz środków finansowych Gminy, uchwała 
została podjęta większością głosów (10 za, 4 
przeciw). Wysokości stawek podatku od 
nieruchomości - publikowane będą w 
osobnych artykułach, a obecnie są dostępne 
na stronie  www.bip.ugpiatek.pl w zakładce 
Uchwały Rady Miejskiej w Piątku

- regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolu i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Piątek - uchwała 
została  podjęta  jednogłośnie,

-  jakie działania zostały lub zostaną podjęte 
w kierunku ograniczenia kosztów funkcjono-
wania Gminy w związku z panującym 
kryzysem? Jakie mogą być spodziewane 
oszczędności w budżecie? - Burmistrz 
odpowiedział, że jest to pytanie, które 
zostanie omówione na posiedzeniu 
Wspólnych Komisji. To radni decydują o 
kosztach. Jeżeli chodzi o oświetlenie dróg nie 

Interpelacje  i  zapytania  radnych:

- zmiany uchwały Nr XXXIX/207/18 Rady 
Gminy Piątek z dnia 23 maja 2018 r. w 
sprawie określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze 
w przedszkolu i szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Piątek - uchwała 
została  podjęta  jednogłośnie,

- ustalenia wysokości stawek opłat targowych 
na terenie Gminy Piątek oraz zarządzania 
poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości wynagro-
dzenia za inkaso - wysokości stawek opłat 
targowych - publikowane będą w osobnych 
artykułach, a obecnie są dostępne na  
www.bip.ugpiatek.pl. Uchwała została 
podjęta  jednogłośnie.

- ustalenia stawek podatku od środków 
transportowych na terenie Gminy Piątek - 
wysokości stawek podatku od środków 
transportowych - publikowane będą w 
osobnych artykułach, a obecnie są dostępne 
na  www.bip.ugpiatek.pl. w zakładce 
Uchwały Rady Miejskiej w Piątku. Uchwała 
została podjęta większością głosów (10 za, 1 
przeciw, 3 wstrzymujących się od 
głosowania),

- inwestycjach realizowanych ze środków 
przeciwdziałania COVID-19 - m.in. o 
platformach przy aptece i ośrodkach 
zdrowia, likwidacji barier architekto-
nicznych w Szkole Podstawowej w Piątku i 
Urzędzie Miejskim, zakupie sprzętu i 
modernizacji siłowni, zakupie samochodu 
dla OSP w celu dowozu mieszkańców na 
szczepienia.
Burmistrz  powiedział  również  o :
- dystrybucji węgla na terenie Gminy 
Piątek - Gmina Piątek przystąpiła do 
zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem 
dla gospodarstw domowych. Urząd  może 
podpisać umowę z prywatnym przedsię-
biorcą, który będzie zajmował się 
sprzedażą węgla dla mieszkańców Gminy 
w imieniu samorządu. Gmina nie ma 
możliwości technicznych do sprzedaży 
węgla - brak wagi, samochodu do 
transportu węgla itp. Obecnie Gmina 
oczekuje na kontakt  od spółek 
wskazanych w rozporządzeniu Ministra 
Aktywów Państwowych. Termin sprowa-
dzenia  węgla  jest  niezależny  od Gminy.
- utwardzeniu drogi gminnej w Balkowie 
oraz czyszczeniu przez ZGKiM rowów i 
przepustów  na  terenie  Gminy,
- realizacji grantu sołeckiego w Konarze-
wie,  przy  Domu  Ludowym,
- koszeniu traw i wycince krzaków na 
terenie  Gminy,

Burmistrz  poinformował  o  (cd ze str. 1):

- dewastacji Parku Miejskiego w Piątku i 
niszczeniu znaków przy drogach 
gminnych,

Następny punkt obrad to wystąpienie 
Mariusza Pawłowskiego, Kierownika 
GCUW w Piątku, na temat realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Piątek w roku 
szkolnym 2021/2022. Kierownik GCUW 
poinformował, że coraz więcej zadań 
oświatowych zrzucanych jest na samo-
rząd. Kwota na utrzymanie placówek 
oświatowych w minionym roku szkolnym 
to 9  716 344, 96 zł, z czego 54% zostało 
pokryte ze środków budżetu państwa, a 
ponad 4 mln zł. to środki wydane z 
budżetu Gminy Piątek. Pan Pawłowski 
poinformował również o dodatkowym 
zadaniu na dostarczanie jednego ciepłego 
posiłku dla każdego ucznia. Szacunkowy 
koszt zadania to kwota około 150 tys. zł. 
po stronie  Gminy.

- dokonania zmian w budżecie - uchwała 
podjęta  jednogłośnie,

Podczas XVLVIII sesji Rady Miejskiej w 
Piątku podjęte zostały uchwały w 
sprawach:

- naprawianiu ubytków w gminnych 
drogach  o  nawierzchni  asfaltowej,

- ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2023 na terenie 

- Jubileuszu Fundacji „Zielony Piątek”,  
koncercie w Sułkowicach, spotkaniu z 
Krzysztofem Zanussim i „Hubertusie” w 
Konarzewie.

- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na 
lata 2022-2032 - uchwała podjęta 
jednogłośnie,

- zbiórkach odpadów, które mają odbyć się 
w  listopadzie,

- uroczystościach 104. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości, które odbędą się w dniu 
11  listopada  2022 r.

Na koniec obrad Burmistrz poinformował 
radnych  o:
- temacie nadania nazwy ulic po byłej kolejce 
wąskotorowej w Piątku (mieszkańcy gminy 
budują  domy i chcieliby wiedzieć przy jakiej 
ulicy  będą  mieszkać) oraz krótkiej ulicy 
odchodzącej  od  ul.  Łęczyckiej

Obrady zakończyła dyskusja dotycząca starań 
o dodatkowe dofinansowania dla prowa-
dzonych w gminie inwestycji, zarówno tych 
samorządowych, jak i tych realizowanych przez 
stowarzyszenia.

były podjęte konkretne decyzje, były tylko 
prowadzone rozmowy. Na chwilę obecną 
Burmistrz Piątku zaapelował o oszczędzanie 
prądu w budynku urzędu i w placówkach 
podległych.

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym - 13,47 zł/1m2 
powierzchni  użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń - 5,36 zł/ 
1m2  powierzchni  użytkowej,

2) od budynków lub ich części:

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej  –  1,03 zł/1  m2  powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
3,81 zł/1 m2   powierzchni;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego  –  4,48 zł/1m2   pow.  użytkowej.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego  –  0,17 zł/1m2   powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 21,62 zł/1m2 
powierzchni  użytkowej,

1. od gruntów:

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i  
zbiorników  sztucznych – 5,79 zł/1ha,  

Uchwała nr XLVIII/248/22 Rady Miejskiej w 
Piątku z dnia 9 listopada 2022 r. wprowadza 
następujące stawki podatku od nieruchomości:

a) mieszkalnych - 0,79 zł/1m2 powierzchni 
użytkowej,



                 Expresem   
 przez Gminę Piątek
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- Urząd Miejski w Piątku informuje, że w 
zakładce „Koła łowieckie” na stronie 
www.gminapiatek.pl  publikowane są 
kalendarze polowań zbiorowych organizo-
wanych przez Koła Łowieckie, które 
posiadają swoje obwody łowieckie na terenie 
Gminy  Piątek.
- w dniu 16 listopada odbył się przetarg na 
świadczenie usług odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i w części 
niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek w 
roku 2023. Wpłynęła jedna oferta - firmy 
ProZero na kwotę  1  861  380 zł. Jest ona 
większa  o  81 tys. zł  od  kwoty t egorocznej. 
- w środę, 23 listopada w Piątku 
obchodzono Światowy Dzień Pamięci Ofiar 
Wypadków Drogowych. Z tej okazji po 
zakończeniu części akcji w Szkole 
Podstawowej w Piątku ulicami miasta 
przeszedł „Marsz milczenia”. W akacji wzięli 
udział: przedszkolaki i uczniowie szkół z 
terenu Piątku, Policja, druhowie z OSP oraz 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego. Dzień 
wcześniej w obchody Światowego Dnia 
Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 
włączyła  się  podstawówka  w  Czernikowie.  

- w poniedziałek, 28 listopada w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku 
odbyło się zorganizowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Piątku spotkanie 
autorskie  z  pisarką  Magdaleną  Majcher.  

- 25 listopada w przeddzień rocznicy śmierci 
przodownika Stanisława Urbanka w Zespole 
Szkół Mechanizacji rolnictwa w Piątku odbyła 
się lekcja historii poświęcona funkcjo-
nariuszom Policji Państwowej. O losach tych 
którzy zginęli w obronie Ojczyzny opowiadał 
Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 
1939” w Łodzi - Jarosław Olbrychowski. 
Głównym punktem wydarzenia było złożenie 
kwiatów pod tablicą (umieszczoną na 
budynku Posterunku Policji w Piątku) 
poświęconą tragicznie zamordowanego 
przedwojennego policjanta z Piątku -  
Stanisława  Urbanka.

- w listopadzie na terenie Gminy Piątek 
odbyły się trzy zbiórki odpadów. Mieszkańcy 
bez dodatkowych opłat mogli pozbyć się 
opon, elektrośmieci oraz odpadów wielko-
gabarytowych. Zebrano około 25 ton opon 
oraz  ponad  2  tony  elektośmieci.

Wysokości opłat 
targowych na terenie 

Gminy Piątek
Podjęta w dniu 9 listopada 2022 r. uchwała 
Rady Miejskiej w Piątku nr XVVIII/251/22 
wprowadza następujące stawki opłat 
targowych na terenie naszej gminy od 
1.01.2023 r.  Za  sprzedaż  z:
- z  samochodu  osobowego - 17,00 zł,
- z samochodu osobowego z przyczepą - 
22,00 zł,
- z samochodu ciężarowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej do 6 ton - 22,00zł,

- z  autobusu - 43,00 zł,
- z ciągnika z przyczepą jednoosiową - 
12,00 zł,
- z ciągnika z przyczepą więcej niż 
jednoosiową - 17,00 zł,

- z samochodu ciężarowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej powyżej 6  ton - 
33,00 zł,
- z samochodu ciężarowego z przyczepą - 
43,00 zł,

- z  wózka  ręcznego - 6,00 zł,
- ze  straganu  za  każdy  rozpoczęty 1  mb 
- 7,00 zł,

Inkasent otrzymuje wynagrodzenie 
w wysokości 200,00 zł brutto za każdy 
dzień w którym dokonał poboru opłaty 
targowej.

-  z  pozostałych  -  20,00 zł.

Pobór opłat w drodze inkasa opłaty 
targowej dokonują inkasenci: Szewczyk 
Kazimierz; Kunowski Sławomir; Majchrzak 
Andrze j ;  Andraszczyk Mar iusz  i  
Dzięgielewski  Jacek.

Terminem płatności opłaty targowej jest 
dzień w którym dokonywana jest sprzedaż.

Inspektor przypomina też właścicielom, 
zarządcom i użytkownikom obiektów 
budowlanych o obowiązku utrzymaniu 
ob iek tów  we  w łaśc iwym s tan ie  
technicznym, zapobieganiu przeciążenia 
konstrukcji zalegającym na dachach 
śniegiem (zwłaszcza tych o dużych 
powierzchniach połaci dachowej) – z 
uwagi na możliwość wystąpienia trudnych 
warunków atmosferycznych. Obowiązek 
systematycznego usuwania śniegu i lodu z 
obiektów budowlanych wynika z art. 62 
ust. 1 pkt  4.

Powiatowy Inspektor Budowlany w 
Łęczycy, w związku z okresem zimowym 
2022/2023, przypomina właścicielom 
i zarządcom obiektów budowlanych 
o konieczności przygotowania obiektów 
do okresu zimowego, polegającym w 
szczególności  na sprawdzeniu stanu 
technicznego obiektów budowlanych do 
okresu zimowego, w tym instalacji 
przewodów wentylacyjnych, dymowych i 
spalinowych oraz ocenie sprawności 
instalacji elektrycznych, grzewczych oraz 
instalacji  gazowej. 

Informacja 
Powiatowego 

Inspektora Nadzoru 
budowlanego

Preferencyjna 
sprzedaż węgla

Zbiórka folii 
rolniczych

Każdy klient otrzymuje formularz odbioru 
odpadów oraz  paragon lub fakturę VAT 
za  odbiór  płatnych  odpadów..

Każdy rodzaj odpadu musi być 
zapakowany w osobny worek Big Bag. 
Prosimy o staranną segregacje, odpady 
zmieszane  nie  będą  odbierane.
Masz dużo odpadów firma może je 
odebrać z terenu twojej posesji – koszt 
takiej usługi to 150 zł brutto - prosimy 
wysłać  sms  pod  nr 506  203  717

Opłatę należy uiścić w dniu zbiórki u 
pracownika firmy odbierającej (płatność 
tylko gotówką).  Zapraszamy.

– folia czarna, czarno-biała, tunelowa – 
50  zł  za  każdy  1 pełny,  duży  big bag
– siatka od owijania balotów – 150 zł za 
każdy  1  pełny,  duży  big bag

Za dodatkową opłatą będzie też 
przyjmowana:

Bezpłatnie i bez ograniczeń będzie 
można  przywozić  i  oddawać:

Urząd Miejski w Piątku informuje, że w 
dniu 6 grudnia 2022 r. w godzinach 8:00 – 
14:00 na terenie placu targowego przy 
ul. Łowickiej odbędzie się zbiórka folii 
rolniczych.

– folię  białą  i  zieloną od owijania balotów

– worki  big-bag,
– folię  stretch

– worki  po  nawozach,

– makulaturę gazetową, książkową i 
kartonową.

Aktualnie Gmina oczekuje na zakoń-
czenie procesu organizacyjnego strony 
rządowej i podległych jej  Spółek Skarbu 
Państwa.
Jesteśmy już po podpisaniu umowy na 
zakup i dostawę węgla z tzw. podmiotem 
wprowadzającym do obrotu: Spółkę 
Polska  Grupa  Górnicza.

Burmistrz Piątku informuje, że Gmina 
Piątek zrealizowała niezbędne działania 
w celu sprzedaży węgla dla Mieszkańców 
– zgodnie z ustawą o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. 
poz. 2236).

Ak tua lne  i n fo rmac je  do tyczące  
preferency jne j  sprzedaży węgla 
publ ikowane są na b ieżąco na 
www.gminapiatek.pl   

Przypominamy, że wnioski na zakup 
węgla po preferencyjnej cenie można 
składać  osobiście w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Piątku – ul Łowicka 
4 lub za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej (na skrzynkę 
ePUAP GOPS w Piątku – adres skrytki 
/GOPS_PIATEK/SkrytkaESP - wniosek 
musi być podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub profilem 
zaufanym). 
Formularze wniosku dostęne są w GOPS 
oraz na stronach www.gminapiatek  i  
www.bip.ugpiatek.pl 

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy 
informację o śmierci 

ś.p. Stanisława Garusa
- wieloletniego Sołtysa Konarzewa.

Rodzinie i bliskim składamy 
najszczersze wyrazy współczucia.

Burmistrz Piątku
Przewodniczący Rady Miejskiej  

z Radnymi
Sekretarz Gminy Piątek

Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Piątku



ugpiatek@ugpiatek.pl

Informator Urzędu i Rady Gminy Piątek
Wydawca: Urząd Gminy Piątek
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Adres: Urząd Miejski w Piątku, Rynek 16 

Informator Urzędu i Rady Miejskiej w Piątku
Wydawca: Urząd Miejski w Piątku

E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl

tel. 24 722 11 58,  24 722 10 77 

Gazeta samorządowa z Środka Polski -

Harmonogram odbioru odpadów na terenie 
Gminy Piątek w roku 2022

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 
97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w 
terminie:
- za  miesiąc  grudzień -  do 31.12.2022 r.
Wysokość stawki za odbiór odpadów 
segregowanych wynosi 33 zł. od osoby.
Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service 
Centrum Sp. z o.o. informują o terminach 
odbioru odpadów od 01.01.2022 r. do 
31.12.2022 r.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzin-
nej:  co  tydzień  w  każdy  piątek 

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.

Odpady selektywne (zielone worki) 
16.12

UWAGA: Butelki typu PET, przed 
wrzuceniem do pojemnika prosimy 
zgniatać!!!  Szkło i plastik dostarczany 
do punktów gniazdowych należy

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.

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.

Odpady zielone (brązowe worki):   22.12

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

Odpady selektywne (żółte worki):  15.12

Odpady komunalne:  22.12

Lokalizacja  pojemników:

Reklamacje o braku odbioru odpadów 
przez firmę PreZero Service Centrum 
zgodn ie  z  w /w harmonogramem 
zainteresowani przekazują telefonicznie  
następnego dnia od terminu ustalo-
nego  w  harmonogramie  do :

Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

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.

- Pre-Zero  ul. Łąkoszyńska  127,  Kutno

- Urzędu Miejskiego w Piątku: tel. nr 
24  722 - 12  - 38     24  722 - 12 - 39.

Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi 
Klienta

wrzucać do pojemników,  a  nie  
zostawiać   obok!!!

Krzysztof Zanussi 
gościł w Piątku

Grant na wyposażenie 
kuchni w świetlicy

Ogrodzenie Domu 
Ludowego

i unieszkodliwienie 
wyrobów 

zawierających azbest 
z Gminy Piątek

Usunięcie 

W piątek, 4 listopada w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku odbyło 
się spotkanie ze światowej sławy reżyserem, 
scenarzystą i producentem filmowym 
Krzysztofem Zanussim. Sala wypełniona była 
po  brzegi.
Krzysztof Zanussi uważany jest za jednego z 
najwybitniejszych reżyserów polskiego kina. 
Znany jest m.in. z filmów „Persona non grata”, 
„Struktura kryształu”, „Dusza śpiewa” czy 
„Barwy ochronne”. Podczas spotkania 
mieszkańcy mogli  zadawać pytania 
reżyserowi. Na zakończenie Krzysztof 
L i s ieck i  Bu rm is t r z  P ią tku  wręczy ł  
Krzysztofowi Zanussiemu certyfikat pobytu w 
geometrycznym środku Polski, sowę 
wykonaną przez Andrzeja Dębowskiego  oraz 
zestaw pamiątkowych gadżetów. Były 
również kwiaty dla gościa. Krzysztof Zanussi 
chętnie pozował do zdjęć z fanami i rozdawał 
autografy.
Organizatorem spotkania był Gminny 
Ośrodek  Kultury  w  Piątku.

Sołectwo Piekary zakończyło realizację 
projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 
Piekarach”. Projekt jest współfinansowany w 
ramach grantu „Sołectwo na plus” z budżetu 
Samorządu Województwa Łódzkiego kwotą 
12 tys. zł oraz z budżetu Gminy Piątek kwotą 
6  tys.  zł.
W ramach realizacji projektu do świetlicy 
wiejskiej w Piekarach zakupiono wypo-
sażenie kuchni (m.in. kuchnię gazową, 
ogrzewacz wody, regał, wózki kelnerskie itp) 
oraz zastawy na stoły – obrusy, szklanki, 
talerze,  sztućce  itp.
Zakupione sprzęty umożliwią w pełni 
wykorzystanie potencjału obiektu przy 
organizacj i  różnego rodzaju imprez 
okolicznościowych  i  integracyjnych.

Jak zapewniają członkinie Stowarzyszenia 
kobiet w Konarzewie na wiosnę teren działki 
zostanie uporządkowany i zagospodarowany 
- pojawią się m.in. nasadzenia roślin 
ozdobnych. 

Sołectwo Konarzew w listopadzie zakończyło 
realizację projektu „Działając razem - zrobimy 
więcej”. Projekt jest współfinansowany w 
ramach grantu „Sołectwo na plus” z budżetu 
Samorządu Województwa Łódzkiego kwotą 
12 tys. zł oraz z budżetu Gminy Piątek kwotą 
6,5 tys. zł.
W ramach realizacji projektu wykonane 
zostało ogrodzenie działki Domu Ludowego w 
Konarzewie. Ułożono również z kostki 
brukowej  wjazd  na  teren  posesji.
Przeprowadzona w ramach projektu 
inwestycja wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa i estetyki obiektu oraz ułatwi wjazd 
na  działkę. 

Więcej  na w ww.zainwestujwekologie.pl

Zadanie  obejmowało usunięc ie  i  
unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest z 30 nieruchomości z terenu gminy 
Piątek  o  łącznej  masie  80,136 Mg
w  tym :

2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do 
transportu, transport oraz unieszkodliwie-
nie w ilości około 69,451 Mg  z 21 
nieruchomości

Gmina Piątek w 2022 roku zrealizowała 
zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwie-
nie wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Piątek w 2022 roku”. Całkowity koszt 
zadania: 38 171,51 zł. Dotacja ze środków 
własnych WFOŚiGW w Łodzi: 34 354,00 zł.  
Zadanie dofinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki Wodnej w Łodzi.

1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygo-
towanie do transportu, transport oraz 
unieszkodliwienie w ilości około 10,685 Mg 
z  9  nieruchomości


