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Obchody Narodowego
wi ta Niepodleg ci w Pi tku
rod 11 listopada w Pi tku, podobnie jak
w ca ej Polsce uroczy cie obchodzono
Narodowe wi to Niepodleg ci. wi to
rozpocz o si przemarszem uczestników delegacji szkó , zak adów pracy, w adz
samorz dowych i mieszka ców z Rynku do
ko cio a parafialnego p.w. w. Trójcy, gdzie
Ks. Dziekan Stanis aw Poniatowski odprawi
uroczyst Msz w. w intencji Ojczyzny.
Po nabo
stwie poczty sztandarowe na
czele z orkiestr OSP Pi tek oraz uczestnicy
uroczysto ci przeszli pod pomnik przy ul.
owickiej, gdzie z ono wi zanki kwiatów
i zapalono znicze.
Kolejna cz
obchodów wi ta 97. rocznicy
odzyskania niepodleg ci mia a miejsce w
Gminnym O rodku Kultury, gdzie dzieci z
Gminnego Przedszkola im. Jana Paw a II
zaprezentowa y program artystyczny pt.
„Kiedy my
Ojczyzna...”. Przedstawienie
rozpocz to od piewaniem hymnu pa stwowego. Po nim nast pi a cz
artystyczna, w
której wierszem i pie ni patriotyczn oraz
ta cem dzieci przedstawi y drog walk o
odzyskanie niepodleg ci.
Ciekawa scenografia, od wi tne stroje oraz
bia o-czerwone kotyliony dope ni y podnios
atmosfer uroczysto ci. Monta
ownomuzyczny zosta odebrany przez zebranych

go ci entuzjastycznie, czego dowodem by y
gromkie brawa i konieczno
wykonania
przez ma ych artystów bisu.
Po uroczysto ci przedszkolaki oraz wszyscy
uczestnicy uroczysto ci przemaszerowali w
barwnym pochodzie na Rynek, gdzie przy
Geometrycznym rodku Polski odby si
happening przygotowany przez Przedszkole
oraz Towarzystwo Mi ników Pi tku i Okolic.
Akcj zako czy o wypuszczanie w niebo 100
bia ych i czerwonych balonów.
Ostatnim akcentem Narodowego
wi ta
Niepodleg ci w Pi tku by a wizyta kolarzy
Klubu Kolarskiego z owicza. Pi tek znalaz
si na 100 kilometrze trasy, któr cykli ci
pokonywali w ramach akcji 1918 km w wi to
Niepodleg ci. Kolarze podj ci zostali
gor
kaw i herbat oraz s odkim
pocz stunkiem w Urz dzie Gminy, sk d po
chwili odpoczynku i zrobieniu pami tkowego
zdj cia przy Geometrycznym rodku Polski
wyruszyli w dalsz tras .
W imieniu organizatorów uroczysto ci
obchodów Narodowego
wi ta Niepodleg ci w Pi tku sk adamy serdeczne
podzi kowania wszystkim uczestnikom.
Dzi kujemy równie mieszka com za
wywieszenie w dniu 11 listopada flag
narodowych przed domami.

Z obrad XI sesji
W poniedzia ek 16 listopada odby a si XI
s e sj a R ady Gmi ny Pi tek . O b ra dy
rozpocz to minut ciszy dla uczczenia
pami ci ofiar zamachów w Pary u. Po
sta ych punktach obrad Radni z yli
zapytania i interpelacje:
- kiedy b dzie zainstalowany drogowskaz do
Balkowa (B. Gawryszczak) - ZDP w czycy
zamówi ju znak, który w najbli szym czasie
zostanie zamontowany.
- kiedy rozpocznie si remont gruntowej drogi
z Balkowa do Janówka (B. Gwaryszczak) ZGKiM rozpocznie remont tej drogi jeszcze w
tym roku.
- apel o nie wprowadzanie podatku od
rodków transportowych w przedziale 3,5 12 t (B.Gawryszczak) - decyzj w tej sprawie
podejmuje Rada Gminy.
- czy Gmina posiada informacje nt. zbiórki
zu ytej folii w dniu 17.11 br. (B.Gawryszczak)
- firma nie informowa a Gminy o przeprowadzeniu takiej zbiórki, prawdopodobnie
prowadzone by y tylko indywidualne rozmowy z so tysami i mieszka cami.
- pro ba o popraw przep ywu informacji
pomi dzy Gmin a rolnikami (B. Gawryszczak) - Gmina stara si
ynnie przekazywa
informacje za pomoc dost pnych jej
kana ów informacyjnych - strony internetowe,
plakaty i og oszenia na tablicach informacyjnych, kurendy, gminny informator.
- petycja o napisanie pisma od rady Gminy do
nowego Ministra Rolnictwa w sprawie
pomocy dla rolników poszkodowanych w
wyniku tegorocznych kl sk (W. Borczy ski) Rada Gminy zajmie si przygotowaniem
pisma.
- pro ba o wyja nienie poj cia “interpelacja”
(M. Gabryelczak) - stosowne wyja nienie
przedstawi Radca Prawny Urz du Gminy.
- pro ba o podwy szenie pobocza za
kraw nikiem przy Moszczenicy, wzd
kompleksu szkolnego (T. Kucharczyk) ZGKiM uzupe ni ubytki na wskazanym
odcinku.
cd. str. 2
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Z obrad XI sesji - cd. ze str. 1
Zapytania i interpelacje radnych - cd.:
- w jaki sposób uspra wni ci ko
zamykaj
si bram przy wje dzie do
podstawówki (T. Kucharczyk) - rozwi zaniem problemu jest przebudowa bramy.
- pro ba o oczyszczenie przepustów przy
ul. Stodolnianej (T. Kucharczyk) - czyszczenie przepustu le y po stronie w ciciela posesji lub dzia ki do której prowadzi
wjazd. Na Gminie spoczywa obowi zek
czyszczenia przepustów pod wjazdami na
dzia ki gminne i pod drogami gminnymi.
- ponowienie pro by o zainstalowanie
spowalniaczy na ul. Stodolnianej i
przedstawienie kalkulacji kosztów tego
przedsi wzi cia (T. Kucharczyk) - kalkulacja na zakup i monta spowalniaczy zostanie przedstawiona do ko ca grudnia br.
- pytanie do obecn ej na sesji K.
Grabowskiej - Dyrektor SP w Pi tku w
sprawie listopadowego terminu organizacji
Happeningu i Marszu Milczenia Dnia
Pami ci Ofiar Wypadków Drogowych (T.
Kucharczyk) - termin ustalony zosta przed
laty z innymi placówkami o wiatowymi,
samorz dem i Policj .
- czy Gmina posiada informacje o
przesuni ciu terminu budowy ronda i
chodników przy ul. Zgierskiej i owickiej (D.
Gor cy) - Gmina nie posiada takich
informacji. Nadal obowi zuj ustalenia:
Projekt i uzgodnienia - 2015, Specyfikacja
przetargowa - 2016, rozpocz cie prac 2017, zako czenie prac 2018.
- czy rolnicy podpisz umowy sprzeda y
gruntów z potencjalnymi inwestorami,
którzy chcieliby zainwestowa w Gminie
Pi tek (D. Gor cy) - z posiadanych informacji wynika, e zainteresowane firmy
prowadz rozmowy z rolnikami.
- co dalej z budow
ównego Punktu
Zasilania? (D.Gor cy) - w chwili obecnej
firma Energa oczekuje na zg oszenia
zapotrzebowania energii od przysz ych
inwestorów.
- czy b
podwy ki op at za odbiór
odpadów komunalnych i czy osoby, które
nie p ac za wywóz mieci otrzymaj
wezwania komornicze? (D.Gor cy) - o
ewentualnych podwy kach op at za wywóz
odpadów b dzie wiadomo po zako czeniu
przetargu - w grudniu. Osoby, które
zalegaj z op atami za odbiór odpadów na
razie dostaj upomnienia i wezwania do
zap aty. Je li to nie przyniesie rezultatu
sprawy zostan skierowane do komornika.
- kiedy zostan wprowadzone zmiany do
Statutu Gminy maj ce na celu jego
aktualizacj (D.Jó wiak) - rada musi
powo dora
Komisj Statutow , która
zajmie si opracowaniem zmian.
- pro ba o przedstawianie wa nych spraw
podczas spotka z so tysami, które powinny by organizowane cz ciej(D. Jó wiak)
- czy nie warto zastanowi si nad zmian
organizacji i miejsca wi ta Niepodleg ci
w Pi tku (D. Jó wiak i T. Kucharczyk) temat zostaje otwarty, decyzja nale y do
Rady Gminy.
- na jakim etapie s prace zwi zane z
budow stacji paliw przy Dino (D.Jó wiak) w zw i zk u z p lana mi prze bud owy
skrzy owania drogi 702 i 703 ) w cicielna
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 2

razie wstrzyma si z realizacj inwestycji.
- kiedy b dzie rozgarni ta szlaka w
Orenicach, na drodze do mostu przy ysej
Górze (A. Matusiak) - droga b dzie
szlakowana po u eniu podbudowy z
ucznia lub drobnego gruzu.
- kto ma zap aci
cicielom za
ytkowanie ki podczas budowy mostu
przy ysej Górze (A. Matusiak) - w tej
sprawie z w cicielami umawia si
wykonawca inwestycji - firma ADOR.
- pro ba o zabezpiecznie figury
w.
Nepomucena ustawionej przy ysej Górze
(A. Matusiak) - rze ba zostanie ustawiona
na sta e i zabezpieczona w przysz ym roku.
- pro ba o odpowied na interpelacj
dotycz
odprawy emerytalnej dla Kierownika SAPO (A. Matusiak) - Kierownik takiej
odprawy nie otrzyma .
- kiedy zostan naprawione kominy na
budynku SP w Pi tku (M. urek) - po
zabezpieczeniu przez Rad w bud ecie
rodków na ten cel.
- pro ba o napraw odcinka gruntowej drogi
gminnej w Pokrzywnicy (M. Gabryelczak) droga zostanie naprawiona w miar
posiadanych rodków.
- kto naprawi ko cowy odcinek drogi w
Boguszycach? (W. Krysiak) - napraw mo e
dokona
ciciel tej dzia ki drogowej Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
- pro ba o skierowanie równiarki na drog
gminn na Dunaju (W. Krysiak) dzia anie
równiarki na tej drodze nie jest wskazane,
gdy maszyn a mog aby j
bar dziej
uszkodzi ni naprawi . Konieczne jest
podj cie innych prac.
- kiedy zostanie dokonana zap ata za
odst pienie fragmentu dzia ki na budow
drogi w Jasionnej (P. Zalewski) - ze wzgl du
na skomplikowan procedur sprawa jest
jeszcze w toku, ale ma by zako czona do
ko ca tego roku.
Podj te podczas XI sesji Rady Gminy Pi tek
uchwa y dotyczy y w g ównej mierze
ustaleniu stawek podatków lokalnych i
zo sta y p rzedsta wi one w o sob nych
artyku ach.

Podatek rolny i op ata
za psa bez zmian
Radni moc Uchwa y nr XI/58/15 Rady
Gminy Pi tek z dnia 16 listopada 2015 r.
obni yli cen skupu yta dla celów
wymiaru podatku rolnego na obszarze
Gminy Pi tek w 2016 roku, og oszon w
Komunikacie Prezesa G ównego Urz du
Statystycznego z dnia 19 pa dziernika
2015 r. w sprawie redniej ceny skupu yta
za okres 11 kwarta ów b
cej podstaw
do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2016 z kwoty 53,75 z za 1q do
kwoty 47,00 z za 1 q oznacza to, e w
2016 r. stawka podatku rolnego nie ulegnie
zmianie.
Moc uchwa y nr XI/56/15 Rady Gminy
Pi tek okre la si stawk op aty od
posiadania psów w 2016 r. w kwocie 30,00
rocznie od jednego psa. Op ata jest
atna bez wezwania w terminie do 31
grudnia 2016 r

Okazja do porz dków
- odbiór odpadów
wielkogabarytowych
Wójt Gminy Pi tek informuje, e na terenie
gminy Pi tek 1 6 grud nia zostan ie
przeprowadzona ostatnia w 2015 r.
bezp atna zbiórka odpadów wielkogabarytowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodz cych z gospodarstw domowych.
Szczegó owa lista odpadów odbieranych w
trakcie zbiórki znajduje si poni ej. Odpady
inne ni wymienione w wykazie nie b
odbierane.
Odpady nale y wystawi bezpo rednio
przed swoje posesje tak, aby nie
utrudnia y ruchu pojazdów i pieszych,
najpó niej do godziny 7:00 w dniu
zbiórki. Odpady wystawione po tym
terminie nie b
odbierane.
Wykaz zbieranych odpadów wielkogabarytowych – wszelkiego rodzaju odpady,
które ze wzgl du na du e rozmiary lub wag
nie mieszcz si do pojemnika na odpady
niesegregowane:
1. meble domowe (sto y, szafy, krzes a, sofy,
wersalki, fotele, itp.),
2. elementy wyposa enia mie szka
(dywany, wyk adziny, materace, ko dry,
pierzyny, poduszki, walizki, torby podró ne,
lampy i yrandole bez arówek, obudowy
sprz tu elektronicznego, itp.),
3. ramy okienne i meble ogrodowe
(drewniane i z tworzyw sztucznych),
4. sprz t sportowy (rowery, narty, sanki,
sprz t do wicze , itp.),
5. wózki i chodziki dzieci ce,
6. zabawki du ych rozmiarów,
7. du e odpady plastikowe (doniczki,
skrzynki, czyste wiaderka, itp.)
8. zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny
AGD, RTV
(urz dzenia gospodarstwa
domowego, miksery, elazka, roboty
kuchenne, wiertarki, wkr tarki, pi y, maszyny
do szycia, kosiarki do trawy, inne narz dzia
do spawania, nitowania, lutowania, gi cia,
pi owania, ci cia, skr cania itp. )
9. opony od samochodów osobowych (max.
do wysoko ci 120 cm),
10. folie tunelowe czyste z one w paczki.
Podczas zbiórki nie b
odbierane:
1. odpady niebezpieczne (farby, lakiery,
kleje, oleje, smary, rodki ochrony ro lin itp.
oraz opakowania po tych odpadach),
2. odpady ogrodowe (ga zie, li cie, trawa,
itp.) i budowlane (deski drewniane, belki,
panele, drzwi, grzejniki, p ytki, rury, rolety)
4. odpady remontowe (gruz budowlany,
wata szklana, itp.),
5. cz ci samochodowe (zderzaki, lusterka
samochodowe, ko paki, itp.),
6. zu yte opony od maszyn rolniczych i
innych ni samochodowych,
7. folie po sianokiszonce i sznurki rolnicze,
8. styropian.
W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci co
do rodzaju odpadu prosi si o kontakt do
Urz du Gminy Pi tek, pod numerem tel.
722-12-39 lub 722-11-58 w.24
Mamy nadziej
e zbiórka organizowana w
okresie przed wi tecznych porz dków
dzie cieszy a si du ym powodzeniem.

Expresem
przez Gmin Pi tek
- Urz d Gminy Pi tek informuje o zmianie
godzin pracy wietlic internetowych utworzonych w ramach realizacji projektu
“Pod aczeni-Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”. Od grudnia
wietlice w Go lubiu i Górkach P awskich
czynne w godz. 14:00 - 18:00, wietlica
w Balkowie w godz. 15:00 - 19:00. czas pracy
pozosta ych wietlic nie ulega zmianie.
- w niedziel 22 listopada w ko ciele pw.
w. Trójcy w Pi tku odby si koncert
Orkiestry D tej OSP Pi tek. Motywem
przewodnim koncertu by a muzyka jazzowa.
Go ciem specjalnym by a wokalistka Sylwia
Wysocka - uczestniczka wielu telewizyjnych
programów muzycznych. Podczas koncertu
przeprowadzono kwest na rzecz orkiestry.
Zebrano 1750 z . Dzi kujemy za wsparcie
orkiestry.
- w Urz dzie Gminy Pi tek odby o si
spotkanie na temat zimowego utrzymania
dróg na terenie Gminy Pi tek. Ustalono
podzia terenu gminy wg. opracowanego
schematu. Szczegó owe informacje w pok.
nr 20 UG Pi tek oraz na stronie www.gminapiatek.pl.
- w ostatnim czasie dokonano geodezyjnego podzia u dzia ek b
cych w asno ci
Skarbu Pa stwa po onych w starym pasie
autostrady A1 w obr bie granic Gminy
Pi tek. Cz
dzia ek zostanie przydzielona
Gminie Pi tek celem poszerzenia pasów
drogowych dróg gminnych b
utworzenia
nowych dróg w rejonach, w których
wcze niej nie by mo liwy dojazd do
niektórych
dzia ek. Poszerzono pasy
drogowe w Su kowicach Drugich i Orenicach, wytyczono nowe drogi w P awicach
(w tym dojazd do k po onych na Bzur ).
Pozosta e dzia ki b
przeznaczone do
sprzeda y przez Wydzia Geodezji Starostwa Powiatowego w czycy.
- w czwartek 19 listopada w Pi tku odby si
Happening i Marsz Milczenia z okazji
wiatowego Dnia Pami ci Ofiar Wypadków
Drogowych.
G ównym organizatorem
wydarzenia by a SP w Pi tku. Dzi kujemy.

Odbiór mieci
w 2015 roku
W roku 2015 odbiór mieci we wszystkich
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie
prowadzony w nast puj cych terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
3 i 31 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE ( te worki):
18 grudnia.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
f ir m
T ÖN SM E I E R z go d ni e z w/ w
harmonogramem
zainteresowani przekazuj telefonicznie do Urz du Gminy Pi tek:
tel. 24 722-11-58 w. 24.
Odpady nale y wystawi w dniu wywozu
przed bram posesji o godzinie 7:00,
a je eli zabudowania znajduj si w
znacznej odleg ci od drogi, po której
jedzie pojazd specjalistyczny zbieraj cy
odpady, to nie dalej ni 15 m od jej osi.

Stawki podatków w Gminie Pi tek w 2016 roku
Uchwa a nr XI/59/15 Rady Gminy Pi tek z
dnia 16 listopada 2015 r. ustala roczne stawki
podatku od nieruchomo ci na 2016 r.:
1) od gruntów:
a) zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci
gospodarczej, bez wzgl du na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
2
budynków 0,82 z od 1m powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stoj cymi
lub wodami powierzchniowymi p yn cymi
jezior i zbiorników sztucznych, 4,58 z od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci
po ytku publicznego przez organizacje
po ytku publicznego
0,12 z od 1m 2
powierzchni,
d) niezabudowanych obj tych obszarem rewitlizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
pa dziernika 2015 r. o rewitalizacji i
po onych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudow
mieszkaniow , us ugow albo zabudow o
przeznaczeniu mieszanym obejmuj cym
wy cznie te rodzaje zabudowy, je eli od dnia
wej cia w ycie tego planu w odniesieniu do
tych gruntów up yn okres 4 lat, a w tym
czasie nie zako czono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego 3,00 z od 1
2
m powierzchni;
2) od budynków lub ich cz ci: .......................
2
a) mieszkalnych 0,62 z od 1m powierzchni
y tko wej,
b) zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich cz ci zaj tych na prowadzenie
2
dzia alno ci gospodarczej 17,51 z od 1m
powierzchni u ytkowej,
c) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko2
wanym materia em siewnym 10,68 z od 1m
powierzchni u ytkowej,
d) zwi zanych z udzielaniem wiadcze
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
dzia alno ci leczniczej, zaj tych przez
podmioty udzielaj ce tych wiadcze 4,33 z
od 1m2 powierzchni u ytkowej,
e) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci
po ytku publicznego przez organizacje
2
po ytku publicznego
3,61 z od 1m
powierzchni u ytkowej;
3) od budowli 2 % ich warto ci okre lonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 iust. 3 - 7 ustawy o
podatkach i op atach lokalnych................
Uchwa a nr XI/60/15 Rady Gminy Pi tek z
dnia 16 listopada 2015 r. ustala roczne stawki
podatku od rodków transportowych na rok
2016, które wynosz :.....................................
1) od samochodów ci arowych o dopuszczalnej masie ca kowitej powy ej 3,5 tony i
poni ej 12 ton, w zale no ci od dopuszczalnej
masy ca kowitej, stawki podatku: 3,5 do 5,5 t 200 z , 5,5 do 9 t - 280 z , 9 - 12 t - 400 z ............
2) od samochodów ci arowych o dopuszczalnej masie ca kowitej równej lub wy szej
ni 12 ton, z tym, e w zale no ci od liczby osi,
dopuszczalnej masy ca kowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia, stawki podatku: ............
- dwie osie: 12-13 t - 500 z , 13-14 t - 550 z , 1415 t - 600 z , powy ej 15 t - 800 z ......................
...................................

- trzy osie: 12-17 t - 650 z , 17-19 t - 700 z , 1921 t - 800 z , 21-23 t - 900 z , 23-25 t - 1300 z ,
powy ej 25 t - 1300 z . ..cztery osie i wi cej:
12-25 t - 900 z , 25-27 t - 1000 z , 27-29 t - 1500
, 29-31 t - 1900 z , powy ej 31 t - 1900 z .
3) od ci gnika siod owego lub balastowego
przystosowanego do u ywania
cznie z
naczep lub przyczep o dop.masie ca kowitej zespo u pojazdów od 3,5 tony i poni ej
12 ton, stawka podatku wynosi 1000 z ; .......
4) od ci gnika siod owego lub balastowego
przystosowanego do u ywania
cznie z
naczep lub przyczep o dopuszczalnej
masie ca kowitej zespo u pojazdów równej lub
wy szej, ni 12 ton w zale no ci od liczby osi,
dopuszczalnej masy ca kowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia, stawki podatku:
- dwie osie: 12-18 t - 1200 z , 18-25 t - 1300 z ,
25-31 t - 1400 z , powy ej 31 t - 1600 z .
- trzy osie i wi cej: 12-40 t - 1600 z , powy ej
40 t - 1900 z ..................................................
5) od przyczepy lub naczepy, które cznie z
pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas ca kowit od 7 ton i poni ej 12
ton, z wyj tkiem zwi zanych wy cznie z
dzia alno ci rolnicz prowadzon przez
podatnika podatku rolnego, stawka podatku
wynosi 200 z ;.............................................
6) od przyczepy lub naczepy, które cznie z
pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas ca kowit równ lub wy sz , ni
12 ton z wyj tkiem zwi zanych wy cznie z
dzia alno ci rolnicz prowadzon przez
podatnika podatku rolnego, z tym, e w
zale no ci od liczby osi, dopuszczalnej masy
ca kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
stawki podatku: - jedna o : 12-18 t - 450 z , 1825 t - 550 z , powy ej 25 t - 650 z .........
dwie osie: 12-28 t - 650 z , 28-33 t - 750 z , 3338 t - 1000 z , powy ej 38 t - 1500 z ............
trzy osie i wi cej: 12-38 t - 850 z , powy ej 38 t
- 1100 z . ................................................
7) od autobusu, w zale no ci od liczby miejsc
do siedzenia, poza miejscem kierowcy: mniej
ni 22 miejsca - 550 z , 22 i wi cej - 1100 z .
Uchwa a nr XI/57/15 ustala dzienne stawki
op at targowych na terenie Gminy Pi tek w
2016 r. od osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie maj cych
o s ob o wo ci pr a wn e j d o k o n u j cy c h
sprzeda y na terenie gminy w wysoko ci:.......
z samochodu osobowego - 15,00 z , z
samochodu osobowego z przyczep - 20,00
, z samochodu ci arowego o dopuszczalnej masie ca kowitej do 6 ton - 20,00 z , z
samochodu ci arowego o dopuszczalnej
masie ca kowitej powy ej 6 ton - 30,00 z , z
samochodu ci arowego z przyczep - 40,00
, z autobusu - 40,00 z , z ci gnika z przyczejednoosiow - 10,00 z , z ci gnika z przyczep wi cej ni jednoosiow - 15,00 z ,
z wózka r cznego - 4,00 z , ze straganu za
ka dy rozpocz ty 1
mb - 5,00 z , z
pozosta ych - 18,00 z . Terminem p atno ci
op aty targowej jest dzie
w którym
dokonywana jest sprzeda . Zarz dza si
pobór op at okre lonych w § 1 w drodze
inkasa op aty targowej przez inkasentów:
Szewczyk Kazimierz; Barylska Henryka;
Biernacka Barbara; Jagodzi ska Jolanta;
Menes Krzysztof; Wójcik Mieczys aw;
Majchrzak Andrzej;
liwi ska Henryka;
Tybura Anna.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 3

Event TMPiO
i SKG P
W pi tek 23.10 w sali widowiskowej
Gminnego O rodka Kultury zaaran owali my event dla organizacji pozarz dowych
Gminy Pi tek. Celem spotkania by a
integracja, zawi zanie bli szego kontaktu
dla wspólnego, efektywnego dzia ania.
Przedstawiciele organizacji, szkó i urz du
Gminy Pi tek mogli wys ucha utworów
wykonanych przez Wiwian Grzelak, Daniela Pacholczyka i Tomasza Michalaka.
Program spotkania obejmowa równie
prezentacje "Jak by o", "Jak jest" oraz "jak
dzie". Tomasz Kucharczyk przybli
Pi tek minionych lat, a Damian Urbanek
opowiedzia o dzia aniach i zrealizow an y ch p r o je k t ac h To wa r zy s tw a
Mi ników Pi tku i Okolic. Przez ostatnie
7 miesi cy uda o si nam opracowa 21
grafik, 2 buttony, 4 projekty architektoniczne, 1 projekt statuetki TMPiO.
Zorganizowali my, b
uczestniczyli my
cznie w 12 wydarzeniach na terenie
gminy Pi tek. Jednym z punktów eventu
by o obejrzenie dwóch filmów autorstwa
naszego serdecznego kolegi Wojciecha
Garusa ("PTASZORY", "TMPiO - 76
rocznica Bitwy nad Bzur "). Pod koniec
spotkania rozdali my ankiety pytaj c w
nich o przysz
naszej gminy, o
spostrze enia i pomys y. Kulminacj
wieczoru by a rozmowa na temat naszej
ma ej pi tkowskiej ojczyzny, zada jakie
nale y zrealizowa i co nale y zrobi , by
rzeczywisto
N aszego Pi tku by a
pi kniejsza od marze ...
Dzi kujemy!
cz onkowie TMPiO i SKG P

W grudniu
zapraszamy na...
- w czwartek 3 grudnia 2015 r. do
rodka Zdrowia „ALAMED” ul. Stodolniana 6/2 w Pi tku, w godzinach od 13:00
do 15:00 na komputerowe badania
wzroku oraz pomiar ci nienia ródga kowego. Zapisy - tel. 24 722 15 65
- w czwartek 3 grudnia o godz. 17:00 do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pi tku na
spotkanie autorskie z Jolant Szwalbe.
- w poniedzia ek 7 grudnia o godz. 17:00
do Gminnego O rodka Kultury w Pi tku na
wernisa wystawy scenografii filmowej
Bogdana Sölle, projekcj filmu w re yserii
Agnieszki Holland pt. „Aktorzy prowincjonalni” oraz prezentacj publikacji „Zapiski
scenografa”.
Zapraszaj Gminny O rodek Kultury w
Pi tku, Muzeum Kinematografii w odzi i
Studio Filmowe „KADR” w Warszawie.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski Informator Urz du i Rady Gminy Pi tek
Wydawca: Urz d Gminy Pi tek
Adres: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl
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Gminna Spó ka Wodna
Gminna Spó ka Wodna w Pi tku realizuje
zadania zwi zane z bie cym utrzymaniem
urz dze wodnych.
Gminna Spó ka Wodna w Pi tku otrzyma a w
roku 2015 dotacje od: Zarz du Województwa
ódzkiego - 79 000 z - tj. 55,78% zadania,
Wojewody ódzkiego - 17 220 z , Rady
Gminy Pi tek - 40 000 z - tj. 28,24% zadania
oraz rodki w asne - 22634,50 z - tj. 15,98%
zadania.
Wykorzystanie przyznanych rodków jest w
du ym stopniu uzale nione od bud etu
Spó ki Wodnej, czyli od rodków zebranych
ze sk adek cz onkowskich. W adze Gminnej
Spó ki Wodnej w Pi tku wraz z So tysami
wykonuj dzia ania na rzecz Spó ki ca kowicie nieodp atnie.
W roku bie cym prace konserwacyjne
zosta y wykonane w okresie 01.02.2015 –
31.10.2015r. w nast puj cych miejscowociach: Czerników, Górki ubnickie, ubnica,
Pokrzywnica, Orenice, P awice, Witów,
Su kowice Pierwsze, Bielice, Or dki,
Rogaszyn, Go lub, Boguszyce, Le ajna,
Pi tek,
ladków Po dle ny,
la dków
Rozlaz y,
ka, Piekary, Micha ówka, Górki
awskie, Konarzew.
Poddano konserwacji 23 030 mb rowów, a
ca kowity koszt zadania zamkn a kwota
141.634,50z . Za dotacj otrzyman od
Wojew ody
ódzkiego Spó ka Wodn a
zakupi a przepusty betonowe oraz rury z
tworzywa sztucznego PECOR OPTIMA.
Uwaga!!!
Do Spó ki Wodnej nie nale
so ectwa:
Sypin-Borowiec, Mchowice, Balków,
Krzyszkowice.
Na terenie tych so ectw Spó ka Wodna nie
wykonuje prac konserwacyjnych.

Kredyty kl skowe
Rolnicy zamierzaj cy skorzysta z kredytu
preferencyjnego, w zwi zku z tegoroczn
susz oraz gradem, mog zg asza si po
protoko y strat do Urz du Gminy Pi tek pokój
nr 19. Protoko y, w których straty w
gospodarstwie nie przekroczy y 30% redniego dochodu z trzech lat wydawane s na
miejscu, natomiast pozosta e wymagaj
wyst pienia do Wojewody ódzkiego za
po rednictwem Wójta Gminy Pi tek. Zamiar
otrzymania wy ej wymienionego protoko u
zg asza nale y w pok. nr 19 UG Pi tek lub
pod tel. 24-722-12-39. Powy sza sytuacja
ma miejsce w zwi zku z decyzj Wojewody o
weryfikacji i po wiadczaniu tylko tych
protoko ów, których w ciciele zamierzaj
zaci gn kredyt na wznowienie produkcji w
gospodarstwie.

Wy cigi psich
zaprz gów w Witowie
Witów sta si
rodkowopolskim sercem
zawodów psich zaprz gów. Ju od kilku lat w
listopadzie odbywaj si tu ró nej rangi
wy cigi psich zaprz gów. W tym roku do
Witowa po raz kolejny zjechali mi nicy tego
sportu z ca ej Polski, Litwy i Czech.
7 i 8 listopada las w Witowie by aren
niesamowitych sportowych emocji towarzysz cych rywalizacji zawodom Pucharu Polski
Wy cigów Psich Zaprz gów.
Imprez , nad któr patronat obj Marek
Mazur - Przewodnicz cy Sejmiku Województwa ódzkiego zorganizowali: Klub Przyjació
Wilków i Psów Pó nocy WATAHA i Gmina
Pi tek.
W tegorocznej edycji Pucharu Polski Wy cigów Psich Zaprz gów w Witowie udzia
wzi y kluby: Husky Fun, KiP Zorza, KPWiPP
Wataha, Sfora Nakielska, Cze-Mi, Szybcy i
ciekli, Wataha Pó nocy, KSP Polarex,
Nome – Rzeszów, Dolina Noteci Rcing team,
KTN owcy Przygód, Grey i KSPZ Alaska, a
tak e liczna grupa niezrzeszonych zawodników. Pomimo kapry nej aury w Witowie
nie zabrak o kibiców – sympatyków psów ras
Alaskan Malamut, Syberian Husky, Pies
Grenlandzki, Samoyed i inni.
Wy cigi Pucharu Polski rozegrano w kilku
konkurencjach i kategoriach, na ró nych
dystansach, m.in.:
- kat.A - 8 psów w zaprz gu, d . trasy 6,6 km,
- kat. B - 6 psów w zaprz gu, d . trasy 6,6 km,
- kat. C - 4 psy w zaprz gu, d . trasy 4,3 km,
- kat. D (bieg psa z rowerem), d . trasy 5,8 km,
- kat. bieg cz owieka z psem 4,3 km i 1,8 km
juniorzy.
Ka dego dnia zawodów na starcie stan o
ponad 100 zawodników. Jak podkre lali
maszerzy - Witów, to wspania e trasy
wiod ce malowniczym o tej porze roku lasem
oraz gor ce i serdeczne przyj cie przez
organizatorów.
Imprez zako czy o uroczyste podsumowanie zawodów oraz wr czenie medali,
dyplomów i nagród rzeczowych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ania „POLCENTRUM” ko czy prace
nad Lokalna Strategi Rozwoju obszaru sze ciu gmin cz onkowskich : Dmosin,
owno, Miasto G owno, Ozorków, Pi tek i Stryków. Jednocze nie ko cz si
konsultacje spo eczne dotycz ce kierunków rozwoju obszarów wiejskich.
Jeszcze mo na zg osi swój pomys na projekt do realizacji w latach 2016-2022
w ramach dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
LEADER., kontaktuj c si z biurem LGD : tel. 42 719 90 64, biuro@polcentrum.pl
lub bezpo rednio w biurze stowarzyszenia: Plac ukasi skiego 4 Styków.
Zapraszamy do zg osze swoich projektów.

