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Ponad 15 tys. z na koncie 24. fina u
WO P w Pi tku
W niedziel 10 stycznia w ca ej Polsce po raz
24 zagra a Wielka Orkiestra wi tecznej
Pomocy. Na zakup urz dze medycznych
dla oddzia ów pediatrycznych oraz dla
zapewnienia
godnej opieki medycznej
se n io r ó w W O P z a g r a a ta k e w
Geometrycznym rodku Polski - w Pi tku.
Miejscowy sztab WO P, mieszcz cy si w
Szkole Podstawowej im. Marsza ka Józefa
Pi sudskiego w Pi tku przygotowa szereg
imprez towarzysz cych fina owi. WO P
zagra a równie w Szkole Podstawowej w
Czernikowie.
Od godziny 8:00 na ulicach Pi tku spotka
mo na by o kwestuj cych wolontariuszy z
puszkami WO P. Trzeba przyzna
e
mieszka cy rodka Polski nie
owali
grosza i pomimo niesprzyjaj cej spacerom
aury kolorowe puszki szybko wype nia y si
datkami.
Jako pierwsi na orkiestrowej scenie WO P w
Pi tku wyst pili uczestnicy rozgrywek w pi
no
halow - uczniowie klas IV - VI.
Tradycyjnie o godz. 15 oficjalnego otwarcia
fina u WO P dokona Wójt - p. Krzysztof
Lisiecki, który przedstawi miejscowy sztab
orkiestry oraz zaprosi wszystkich do
wspólnej zabawy. Przygotowane na fina
pokazy rozpocz li druhowie z OSP Pi tek,
którzy zademonstrowali krótki pokaz
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas, gdy w nowej hali
sportowej odbywa y si mecze pi ki no nej
halowej z udzia em
dru yn:
Policji,
Samorz dowców, ZSMR i Gimnazjum, na
scenie zlokalizowanej w hali Pilawa mia y
miejsce kolejne wyst py i pokazy. Jak
zawsze burz braw nagrodzony zosta
koncert w wykonaniu Orkiestry OSP Pi tek.
Wielu emocji dostarczy y kolejne ods ony
aukcji gad etów ofiarowanych dla Wielkiej
Orkiestry
wi tecznej Pomocy przez
sponsorów. Bior cy udzia w licytacji nie
szcz dzili grosza, aby sta si szcz liwym

cicielem upatrzonego gad etu.
Nie zabrak o te wyst pów najm odszych
artystów – dzieci z Przedszkola im. Jana
Paw a II w Pi tku oraz uczniów Pi tkowskiej
podstawówki. Wykonane przez dzieci ta ce
wzbudzi y entuzjazm publiczno ci. Gromkimi
brawami nagrodzony zosta równie pokaz
ta ca towarzyskiego, którego wykonawcami
byli Oliwia Miko ajczyk - uczennica
Gimnazjum im. prof. St. Pie kowskiego w
Pi tku oraz Wiktor Karpi ski - ucze
Gimnazjum w M kolicach, oboje trenuj w
SMS w odzi.
24. fina owi WO P w Pi tku towarzyszy a
wystawa przygotowana przez Towarzystwo
Mi ników Pi tku i Okolic oraz kiermasz
lokalnych twórców, a tak e ciesz ca si
du ym powodzeniem loteria fantowa, w której
ka dy los gwarantowa wygran .
Jak zawsze na strudzonych zabaw
uczestników fina u WO P czeka y kawiarenki
oferuj ce ró nego rodzaju przek ski na
zimno i na ciep o, pyszne ciasta, napoje,
sa atki i inne smako yki. Tradycyjnie fina
zako czy o „ wiate ko do nieba”.

Sztab Organizacyjny 24. fina u
WO P przy Szkole Podstawowej w
Pi t ku p r a gnie p odzi k o wa
wszystkim darczy com, hojnym
uczestnikom imprezy i organizatorom – to dzi ki Wam i Nam 24.
fina WO P w Geometrycznym
rodku Polski nale y do udanych.
W tym roku zebrali my 15 019,33 z .
Kwot
przekazano na konto
Fundacji WO P.
Do Siego Roku w zdro wiu i
pomy lno ci... d zi kujem y za
wspólne granie.

Z obrad XII sesji
rod 30 grudnia 2015 r. odby a si XII
sesja Rady Gminy Pi tek. Zg oszone
podczas obrad interpelacje i zapytania
Radnych dotyczy y m.in.:
- wyst pienia z pismem do ZDW w owiczu i
Podd bicach o systematyczne uzupe nianie
poboczy przy drogach wojewódzkich nr 702 i
703 - pisma takie zostan wys ane;
- wyja nienia informacji zamieszczonej na
banerze firmy Battle Arena w Piekarach, a
dotycz cej strzelania z broni ostrej - czy firma
posiada pozwolenia i czy jest to zgodne z
prawem - spraw
zajmie si radca prawny
Urz du;
- pro ba o usuni cie nadmiaru ziemi
zalegaj cej na poboczu drogi gminnej w
Piekarach oraz za ataniu dziury w asfalcie do przeprowadzenia obu prac potrzebne s
odpowiednie warunki pogodowe i dopiero
wówczas mo na je skutecznie przeprowadzi ;
- problemu “rzek” p yn cych drogami
gminnymi, przy których s wysokie pobocza nale y usun nadmiar ziemi na poboczach,
a przede wszystkim zaprzesta procederu
podorywania poboczy i dróg gminnych.
- prac zwi zanych z przenosinami biblioteki po przeprowadzonych rozmowach ze
Starost i Dyrektorem ZSMR w Pi tku
przygotowywana jest wymagana dokumentacja;
- pro by o przeprowadzenie rozmowy z
kierownikiem NZOZ Sanitas na temat
usprawnienia przyjmowania pacjentów w tym
rodku - rozmowa taka zostanie przeprowadzona.
Podczas sesji podj to uchwa y w sprawie:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pi tek na lata
2015-2020
- dokonania zmian w bud ecie Gminy Pi tek.
- w sprawie przyj cia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych oraz Pr zeciwdzia ania
Narkomanii dla Gminy Pi tek na 2016 rok.
cd. str. 2
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Z obrad XII sesji cd. ze str. 1
Podj te podczas XII sesji Rady Gminy
Pi tek uchwa y - cd.:
- w sprawie przyj cia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia ania
Narkomanii dla Gminy Pi tek na 2016 rok;
- w sprawie przyj cia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Pi tek na lata
2016 - 2018 oraz dwie uchwa y w sprawie
wyra enia zgody na wydzier awienie w
trybie bezprzetargowym na okres powy ej
3 lat nieruchomo ci stanowi cej w asno
Gminy Pi tek.
Obrady zako czy a dyskusja na tematy
dotycz ce bie cych spraw w gminie.

Zmiany w podatkach
od stycznia 2016 r.
W zwi zku z wprowadzonymi zmianami w
ustawach: o podatkach i op atach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku le nym
oraz ordynacji podatkowej:
- od 1 stycznia 2016 r. nie b
wydawane
decyzje podatkowe, a tym samym nie
dzie pobierany podatek, je eli czne
naliczenie podatkowe za ca y rok nie
przekroczy kwoty najni szych kosztów
dor czenia w obrocie krajowym przesy ki
poleconej za potwierdzeniem odbioru
przez operatora pocztowego (obecnie 6,10
, koszty te s ustalane od 1 stycznia),
- w przypadku, gdy kwota naliczonego
podatku nie przekroczy 100,00 z cznie
za ca y rok, podatek nale y zap aci
jednorazowo w terminie p atno ci pierwszej raty,
- ulegn zmianie tak e przeliczniki niektórych u ytków rolnych, co mo e skutkowa zmian powierzchni przeliczeniowej
gospodarstw rolnych oraz wysoko ci
podatku;
ustawodawca zmieni przeliczniki dla
nast puj cych u ytków:
• u ytki rolne zabudowane, grunty pod stawami zarybionymi ososiem, troci ,
owacic , pali i pstr giem oraz grunty,
dla których nie mo na ustali przelicznika –
przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego gruntu
bez wzgl du na klas
ytku rolnego,
• grunty pod rowami, grunty zadrzewione i
zakrzewione na u ytkach rolnych, grunty
po d st awa mi zar yb ion ymi inn ymi
gatunkami ryb, grunty pod stawami
niezarybionymi – przelicznik 0,2 od 1 ha
fizycznego gruntu, bez wzgl du na klas
Klasa V i VI nie wlicza si do wymiaru
podatku (to pozostaje bez zmiany).
Wa ne!
Je eli podatnik posiada grunty, których
przeliczniki ulegaj zmianie od 2016
roku, zmieni si tak e powierzchnia
przeliczeniowa jego gospodarstwa. W
my l ustawy o podatku rolnym,
rolnikiem jest osoba posiadaj ca
cznie 1 ha fizyczny, b
1 ha
przeliczenio wy u ytków rolnych .
Zmiana przeliczników gruntów mo e
zatem skutkowa uzyskaniem lub utrat
statusu rolnika.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 2

Bud et Gminy Pi tek na rok 2016,
czyli z XIII sesji Rady Gminy
W pi tek 15 stycznia 2016 r. odby a si XIII
sesja Rady Gminy Pi tek, podczas której
Rada uchwali a bud et Gminy Pi tek na rok
2016 oraz Wieloletni Prognoz Finansow
Gminy Pi tek na lata 2016-2021.
Zaplanowane dochody na rok 2016 wynosz
15.081.298,00 z , w tym dochody bie ce w
kwocie 15.081.298,00 z , z czego kwota
1.618.342,00 z to dochody zwi zane z
realizacj zada z zakresu administracji
rz dowej i innych zada
zleconych
odr bnymi ustawami.
Maj c na uwadze trudn sytuacj materialn
rolników tutejszej
gminy dla ustalenia
podatku rolnego przyj to kwot 47,00 z za 1
yta. Wi kszo podatków i op at przyj tych
do bud etu za ono w odniesieniu do
wykonania bud etu roku 2013, 2014 i
wykonania za III kwarta y 2015 r.
Wydatki bud etowe zaplanowano na kwot
1 4 . 8 1 0 . 5 2 5 ,0 0 z , w t y m b i e c e
14.279.213,00 z , z tego kwota 1.618.342,00
to wydatki zwi zane z wykorzystaniem
dotacji celowych z bud etu pa stwa na
realizacj zada z zakresu administracji
rz dowej i innych zada zleconych gminie
(zwi zkom gmin) odr bnymi ustawami na
2016 r. Wydatki maj tkowe to kwota
531.312,00 z .
Pytania i interpelacje:
- czy Gmina posiada informacje na temat
dalszych prac na rzece Moszczenicy? - na
chwil
obecn
zako czy y si prace
geodetów zwi zane z ustaleniem linii
br z eg ow ej r ze ki. Wkr ótce zo stan ie
przedstawiony dokument z tych prac. W tym
roku ma zosta opracowana specyfikacja
przetargowa na odmulanie rzeki na odcinku
od Pokrzywnicy do Piekar. Ewentualne prace
na rzece maj by prowadzone w 2017 r.
- co dalej z przygotowaniem sali dla
przedszkola? - w poniedzia ek 17 stycznia
maj by otwarte oferty sk adane przez
ewentualnych wykonawców tego zadania z
proponowan cen . Przygotowanie sali
dzie mia o miejsce w okresie ferii
zimowych.

- czy b dzie przeprowadzony remont drogi z
Mys ówki na Dunaj? - wszystko zale y od
mo liwo ci finansowych Gminy oraz decyzji
jak podejmie w tym temacie Rada.
- czy mo na zabra ze schroniska psy, które s
na utrzymaniu Gminy? - mo na, trzeba tylko
przej odpowiednie procedury.
- czy b dzie remontowana droga powiatu
zgierskiego w Boguszycach? - do Zarz du
Powiatu Zgierskiego zosta o wystosowane
pismo. Powiat Zgierski ma zaj si to spraw ,
jak pozwol na to warunki atmosferyczne.
- pro ba o przyspieszenie dzia
w sprawie
poboczy przy drodze wojewódzkiej nr 702 decyzje w tej sprawie podejmowane s przez
ZDW w owiczu.
- pro ba o usuni cie namiaru ziemi zalegacej na poboczach przy drodze gminnej w
Piekarach - odpowied na ten temat pad a na
poprzedniej sesji. Prace te, aby przynios y
rezultat, musz by przeprowadzone w
odpowiednich warunkach pogodowych
- czy s plany likwidacji przedszkola? - nikt nie
zamierza i nie zamierza likwidowa Gminnego Przedszkola w Pi tku!
- czy przysz a odpowied od Ministra
Rolnictwa - p. Krzysztofa Jurgiela na wspólne
pismo Radnych i So tysów w sprawie
odszkodowa dla rolników - odpowiedzi
jeszcze nie by o.
- czy Wójt mo e przedstawi wysoko
zaleg ci za odbiór mieci z terenu naszej
gminy? - tak, w roku 2014 zaleg ci wynosi y
ok. 21 tys. z , a w roku 2015 - 53 tys. z . Sprawy
zaleg ci w op atach za odbiór odpadów b
kierowane do komornika.
- co zrobi z rozlatuj cym si budynkiem po
piekarni przy ul. Senatorskiej? - nowy
ciciel zajmie si jego rozbiórk w br.
- czy zosta o podpisane porozumienie z
Fundacj Zielony Pi tek w sprawie organizacji
imprez? - tak, zosta o podpisane porozumienie. Dotyczy ono pomocy ze strony Fundacji
przy organizacji imprez gminnych.
Podczas sesji jeden z radnych z
podzi kowanie za remont drogi w Janówku.
Prace na tej drodze b
kontynuowane.

Deklaracje na podatek od rodków transportu
Podatnicy podatku od rodków transportowych obowi zani s corocznie sk ada
deklaracj na dany rok podatkowy w terminie
do 15 lutego, a je eli obowi zek podatkowy
powsta po tym dniu – w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okoliczno ci uzasadniaj cych powstanie tego obowi zku. Obowi zek
podatkowy w zakresie podatku od rodków
transportowych ci y na osobach fizycznych i
prawnych b
cych w cicielami rodków
transportowych. W
ciciele pojazdów
obowi zani s wp aca podatek od rodków
transportowych – bez wezwania – w dwóch
ratach: do 15 lutego i do 15 wrze nia.
Jednocze nie informujemy, e z dniem
01.01.2016 r. na terenie gminy Pi tek
zniesione zosta o zwolnienie od podatku
samochodów ci arowych o dopuszczalnej masie ca kowitej powy ej 3,5 tony i
poni ej 12 ton.
Oznacza to, e obecnie ka dy w ciciel:
- samochodu ci arowego o dopuszczalnej

masie ca kowitej powy ej 3,5 tony,
- ci gnika siod owego lub balastowego o
dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u
pojazdów od 3,5 tony,
- przyczepy b
naczepy, które cznie z
pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas ca kowit od 7 ton, z wyj tkiem
zwi zanych wy cznie z dzia alno ci
rolnicz prowadzon przez podatnika
podatku rolnego,
- autobusu, zobowi zany jest do uiszczenia
podatku od rodków transportowych.

Wójt Gminy Pi tek
sk ada podzi kowania

Panu Marcinowi Szewczykowi
za bezinteresown inicjatyw
i przeprowadzone dzia ania w celu
naprawy drogi gminnej
w miejscowo ci abokrzeki.

Expresem
przez Gmin Pi tek
- Przypominamy! Mieszka cy Gminy
Pi tek, którzy maj obawy co do szczelno ci
instalacji kominowych w swoich domach
mog zwróci si do druhów z Pi tku z
pro
o dokonanie pomiaru st enia tlenku
gla. Badanie takie zostanie wykonane
bezp atnie. Zg oszenia prosimy kierowa
bezpo rednio do druhów lub do Urz du
Gminy Pi tek - telefony: OSP - 24 722 10 08
lub Urz d Gminy - 24 722 11 23.
- zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wraz z pracownikami ZGKiM w Pi tku
pracowali w ostatnim czasie przy usuwaniu
awarii sieci ciep owniczej w Gimnazjum oraz
awarii sieci wodoci gowej na ul. czyckiej.
- Urz d Gminy Pi tek, GOPS w Pi tku,
ZGKiM, pracownicy interwencyjni wsparli
swoim dzia aniem mieszka ców wsi
ubnica, którzy ponie li straty materialne
podczas po aru. Równie mieszka cy wsi
ubnica przeprowadzili zbiórk pieni
,
któr wsparli poszkodowanych. Wszystkim
instytucjom, druhom oraz mieszka com
sk adamy serdeczne podzi kowania.
rod 6 stycznia w ko ciele p.w. wi tej
Trójcy w Pi tku TMPiO zorganizowa o
Koncert
wi teczny "EVE". Podczas
koncertu wyst pili: Konr ad Jaromin
(baryton), Marcin Kawczy ski (fortepian),
Tomasz Macha owski (klarnet), Tomasz
Pi tek (kl ar net), Daniel Pacholczyk
(akordeon) oraz Miron Komorowski (kontrabas i gitara klasyczna), a w finale
us yszeli my równie Magdalen Szymczak
oraz Martyn Kiciak. Koncert poprzedzi o
spotkanie w sali bankietowej OSP przygotowane przez Stowarzyszenie Kobiet Geometrycznego rodka Polski.
- Zwi zek Emerytów i Rencistów – Ko o w
Pi tku, organizuje w bie cym roku
nast puj ce wycieczki: 24 kwietnia –
Cz stochowa, 22 maja – Warszawa, 12
czerwca – Obory, 10 lipca – Ciechocinek, 7
sierpnia – Liche , wrzesie – Skierniewice.
Zapisy i szczegó owe informacje – u p. Ireny
Leszczy skiej i Zofii Darmach oraz w
siedzibie Zwi zku – Pi tek, ul. Pokrzywna 1.
- Gminne Przedszkole im. Jana Paw a II po
raz kolejny wzi o udzia w ogólnopolskiej
akcji „Góra Grosza”, zorganizowanej przez
Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem
M i n i s t e rst w a Ed u k a c ji N ar od o w e j.
Przedszkolaki zebra y 208,33 z w “z otych
monetach”. Gratulujemy.
- w poniedzia ek 25 stycznia, w Urz dzie
Gminy Pi tek odby o si spotkanie z
So tysami. Dotyczy o ono m.in. szkód
wyrz dzanych przez dzik zwierzyn w
uprawach. Zagadnienie to szeroko omówi
zaproszony na spotkanie Prezes K
“Czapla” - p. Waldemar Mrulewicz. So tysi
zapoznani zostali te z odpowiedzi
Ministerstwa Rolnictwa w sprawie pisma
dotycz cego szkód wyrz dzonych przez
susz i wyp at ewentualnych odszkodowa
dla rolników. So tysi poruszyli równie temat
funkcjonowania O rodka Zdrowia oraz zaj li
si sprawami zwi zanymi z funkcjonowaniem Gminnej Spó ki Wodnej - m.in.
ustaleniem harmonogramu prac spó ki na br.

Zimowe obowi zki
ciciela posesji
Przypominamy o obowi zkach ci
cych na
cicielach nieruchomo ci, zwi zanych z
od nie aniem i usuwaniem lodu z chodnika
po onego wzd nieruchomo ci.
Zgodnie z Ustaw z dnia 13 wrze nia 1996 r.
o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach
(art. 5) oraz § 2 Regulaminu utrzymania
czysto ci i porz dku na terenie Gminy Pi tek
(Za cznik nr 1 do Uchwa y nr XXVII/133/13
Rady Gminy Pi tek z dnia 14 lutego 2013
ro k u) w
ci ci el ni e ru ch omo ci ma
obowi zek niezw ocznego uprz tni cia
n ie gu , lod u , b o ta o raz i nn ych
zanieczyszcze z chodnika, bezpo rednio
przylegaj cego do granicy nieruchomo ci, a
tak e do usuni cia z obiektów budowlanych
sopli lodowych i nawisów nie nych
znajduj cych si nad chodnikami, po
uprzednim upewnieniu si
e czynno ta
nie zagra a pieszym i pojazdom, a tak e do
oznakowania w sposób widoczny miejsca ich
usuwania. W ciciel nieruchomo ci nie jest
obowi zany do uprz tni cia chodnika, na
którym dopuszczalny jest p atny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych.
Usuwanie b ota, niegu i lodu powinno
odbywa si niezw ocznie po ich wyst pieniu, natomiast innych zanieczyszcze
systematycznie w miar wyst puj cych
potrzeb. Obowi zek uprz tni cia chodnika
powini en by
reali zowany popr zez:
odgarni cie niegu, lodu, b ota oraz innych
zanieczyszcze w miejsce nie powoduj ce
zak óce w ruchu pieszych lub pojazdów i
nieutrudniaj ce sp ywu wody do kanalizacji
deszczowej, podj cie dzia
likwiduj cych
lub ograniczaj cych lisko chodnika, przy
czym piasek, popió lub inne materia y u yte
do tych celów nale y uprz tn z chodnika
niezw ocznie po ustaniu przyczyn ich
zastosowania.

Roczna statystyka
USC w Pi tku
W roku 2015 w Urz dzie Stanu Cywilnego w
Pi tku sporz dzono 1 akt urodzenia i
za r ej est r ow a no 53 akt y u r od ze nia
sporz dzone w innych USC. USC w Pi tku
sporz dzi o 20 aktów ma
stwa (w tym 6 luby cywilne) oraz wyda o 18 za wiadcze
do lubu konkordatowego. Sporz dzono 29
aktów zgonu. Zmar o 70 osób z terenu gminy.
Na pobyt sta y w Gminie Pi tek zameldowano 70 osób.

Druga edycja biegu
sylwestrowego
W czwartek 31 grudnia 2015 r. w Pi tku odby
si II Bieg sylwestrowy. W biegu wzi o udzia
8 biegaczy. Pomimo e liczba uczestników
by a niewielka , to wszyscy podkre lali, e
trzeba kontynuowa bieg sylwestrowy.
Organizatorzy - ZSMR, maj nadzieje, e z co
roku liczba uczestników b dzie ros a.
Mimo delikatnego mrozu s ce rozgrzewa o
biegaczy, którzy na mecie biegu na ysej
Górze otrzymali pami tkowe dyplomy. Na
zako czenie odby o si ognisko.

Konkurs dla rolników
Ruszy czternasty konkurs „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”. Organizatorami
Konkursu s : Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Pa stwowa Inspekcja Pracy,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego i inne instytucje dzia aj ce na rzecz
poprawy bezpiecze stwa pracy w gospodarstwach rolnych.
Celem Konkursu jest promocja zasad
ochrony zdrowia i ycia w rodowisku pracy
rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i
bezpiecznych gospodarstw rolnych dla
cicieli i cz onków ich rodzin.
W konkursie mog bra udzia rolnicy
prowadz cy indywidualn
dzia alno
rolnicz , ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z w cicieli).
Komisje konkursowe oceni m. in. takie
elementy gospodarstwa jak:
ad i porz dek w obr bie podwórza,
zabudowa i stanowisk pracy,
- stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i u ywanych
drabin oraz instalacji i urz dze elektrycznych,
- wyposa enie maszyn i urz dze
ywanych w gospodarstwie w os ony ruchomych
cz ci, podpory i inne zabezpieczenia przed
wypadkami,
- stan techniczny maszyn i urz dze stosowanych w gospodarstwie,
- warunki obs ugi i bytowania zwierz t gospodarskich,
- stosowanie, stan i jako
rodków ochrony
osobistej,
- rozwi zania organizacyjne, technologiczne
i techniczne wp ywaj ce na bezpiecze stwo
osób pracuj cych i przebywaj cych w
gospodarstwie rolnym,
- estetyka gospodarstw.
Regulamin oraz formularz zg oszenia do
Konkursu s dost pne na stronie internetowej KRUS - www.krus.gov.pl
oraz w
jednostkach organizacyjnych Kasy.
Termin nadsy ania zg osze mija 31 marca
2016 roku.

Do 1 marca mo na
zapozna si z planem
urz dzenia lasu
Wójt Gminy Pi tek, dzia aj c zgodnie z art.
21 ust. 4, 5 ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2015r. poz. 2100)
niniejszym informuje, e w dniach od 31
grudnia 2015 r. do 1 marca 2016 r. jest
wy ony do publicznego wgl du na
okres 60 dni, w siedzibie Urz du Gminy
Pi tek - ul. Rynek 16, uproszczony plan
urz dzenia lasu dla obr bów ladków
Rozlaz y, Mchowice.
Uproszczony plan urz dzenia lasu b dzie
podstaw naliczenia podatku le nego.
W terminie 30 dni od daty wy enia projektu
uproszczonego planu urz dzenia lasu
zainteresowani w ciciele lasów mog
sk ada zastrze enia i wnioski w sprawie
planu.
Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania
zastrze
lub wniosków wydaje Starosta
czycki - czyca, Pl. T. Ko ciuszki 1.
Gazeta sam orz dowa z rodka Polski - str. 3

Obowi zek szkolny
dla siedmiolatków

Podium dla ucznia
ZSMR w Pi tku

IX Turniej Pi ki Siatkowej
im. Czes awa Lichoty

Obowi zek szkolny dla siedmiolatków – to
kluczowa zmiana w przyj tej 31.12.2015 r.
przez Senat nowelizacji ustawy o systemie
wiaty. Najwa niejsze zmiany dotycz :
- obowi zku szkolnego od siódmego roku
ycia,
- prawa do rozpocz cia edukacji szkolnej
od szóstego roku ycia,
- obowi zku przedszkolnego dla dziecka
6–letniego,
- prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku
ycia do korzystania z wychowania
przedszkolnego,
- wzmocnienia roli kuratora o wiaty.
Obowi zek szkolny dla dzieci 7–letnich i
prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków
Zgodnie z ustaw , od roku szkolnego
2016/2017 obowi zkiem szkolnym b
obj te dzieci od 7 roku ycia. Dziecko 6letnie b dzie mia o prawo do rozpocz cia
na uki w pie r ws z ej kl as i e s z k o y
podstawowej o ile korzysta o z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
poprzedzaj cym rok szkolny, w którym ma
rozpocz nauk w szkole. Je li dziecko
6–letnie nie ucz szcza o do przedszkola,
rodzice równie
mogli zapisa je do
pierwszej klasy. W takim przypadku
niezb dna jednak b dzie opinia z poradni
psychologiczno-pedagogicznej o mo liwo ci rozpocz cia nauki w szkole
podstawowej.
Wi cej informacji na stronie www.gminapiatek w zak adce - o wiata

W grudniu odby si fina VII Konkursu
Wiedzy o Bezpiecze stwie Pracy w
Rolnictwie zorganizowany przez Oddzia
Regionalny KRUS w odzi we wspó pracy z
Okr gowym Inspektoratem Pracy w odzi,
ódzkim O rodkiem Doradztwa Rolniczego z
siedzib w Bratoszewicach, Towarzystwem
Ubezpiecze Wzajemnych “TUZ” w odzi
oraz Kuratorium O wiaty w odzi. W
konkursie wzi li udzia uczniowie ze
wszystkich szkó ponadgimnazjalnych
województwa ódzkiego.
Do cis ego fina u zakwalifikowa o si
dziesi ciu uczniów, w ród których znalaz si
ucze Zespo u Szkó Mechanizacji Rolnictwa
w Pi tku - Pawe Oleski, który po te cie i
odpowiedziach ustnych zaj II miejsce w
województwie ódzkim. Gratulujemy.

W niedziel 24 stycznia hala sportowa w
Pi tku by a aren IX Turnieju Pi ki Siatkowej
czyzn im. Czes awa Lichoty. O Puchar
Wójta Gminy Pi tek rywalizowa o siedem
dru yn: M ska Amatorska Reprezentacja
Siatkówki z
czycy, Z espó Szkó
Mechanizacji Rolnictwa w Pi tku, LKS
Malina Pi tek, Resovia Pi tek, Drinkersi,
Le ne Dziadki i LKS Mazew.
Po emocjonuj cych spotkaniach rozgrywanych równolegle na dwóch boiskach w
meczu o trzecie miejsce spotka y si
dru yny: MARS z
czycy i Drinkersi.
Spotkanie zako czy o si wynikiem 2:0 dla
Drinkersów. Natomiast w finale zmierzy y si
dru yny: Resovia Pi tek i Le ne Dziadki. Ten
mecz (2:1), jak równie i ca y Turniej wygra a
Resovia Pi tek. Gratulujemy.
Klasyfikacja ko cowa IX Turnieju Pi ki
Siatkowej M czyzn im. Czes awa Lichoty. O
Puchar Wójta Gminy Pi tek:
1. Resovia Pi tek
2. Le na Dziadki
3. Drinkersi
4. MARS czyca
5. LKS Mazew
6. Malina Pi tek
7. ZSMR Pi tek
Najlepszym rozgrywaj cym Turnieju zaosta
Wojciech Domaga a, a najlepszym atakucym Pawe Soko owicz.

Harmonogram
odbioru odpadów
W roku 2016 odbiór mieci we wszystkich
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie
prowadzony w nast puj cych terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
25 lutego, 24 marca, 21 kwietnia, 19 maja,
16 czerwca, 14 lipca, 11 sierpnia, 8
wrze nia, 6 pa dziernika, 3 listopada,
1 i 29 grudnia
ODPADY SELEKTYWNE - plastik ( te
worki):
11 lutego, 10 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 i
30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 22
wrze nia, 20 pa dziernika, 17 listopada,
15 grudnia.
O DPADY SELEKT YWNE - sz k o
(zielone worki):
11 lutego, 10 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 i
30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 22
wrze nia, 20 pa dziernika, 17 listopada,
15 grudnia.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz elektro mieci - tzw. objazdówka w
dniach 19.04.2016 oraz 19.09.2016.
Gazeta samorz dowa z ro dka Polski Informator Urz du i Rady Gminy Pi tek
Wydawc a: Urz d Gminy Pi tek
Adres: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 16
tel. 24 72 2 11 58, 24 722 10 77
E-mail:p romocja@ ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl

Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 4

Bezp atna pomoc
prawna
W zwi zku z wej ciem w ycie z dniem 1
stycznia 2016 r. ustawy z dnia 5 sierpnia
2015r. o nieodp atnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 )
informujemy, e na terenie Powiatu
czyckiego powsta y dwa punkty nieodp atnej
pomocy prawnej, które zlokalizowane zosta y
w siedzibie Zespo u Placówek Edukacyjno –
Wychowawczych w czycy przy ul. Kaliskiej
13 w pokoju nr 112 ( tel. 885-10-60-60).
Harmonogram dy urów-www.gminapiatek.pl
Tak jak w latach poprzednich w Pi tku przy ul.
Stodolnianej 6 b
udzielane bezp atne
porady prawne w terminach: 17.02, 16.03,
20.04, 18.05, 15.06, 20.07, 17.08, 21.09,
19.10, 16.11 i 21.12 w godz. 13:00-15:00.

Zimowe utrzymanie
dróg w Gminie Pi tek
w sezonie 2015/2016
Zimowym utrzymaniem dróg w Gminie
Pi tek, w sezonie 1015/2016 zajm si trzy
firmy oraz wybrani rolnicy.
ZGKiM w Pi tku zadba o drogi i ulice w
Pi tku i Piekarach oraz w miejscowo ciach:
ca wice, Górki P ca wskie, Or dki,
Rogaszyn, W ostowice, Le ajna, Stare
Piaski, Jasionna.
Firma Us ugi Transportowe "S AWT RAN S" S aw omir G or cy
d zie
od nie a drogi w miejscowo ciach:
Balków, J anowice, Go lub i Micha ówka.
Firma "Eldorado" Micha a Laszkiewicza
zajmie si drogami w ladkowie Podle nym,
ladkowie Rozlaz ym, Mys ówce, Sypinie
i Czernikowie.
Pan Mariusz Gabryelczak dzie od nie
drogi w Orenicach,
ce, Bielicach,
Su kowicach Drugich i Pokrzywnicy.
Pan Pawe Janczak zajmie si zimowym
utrzy maniem dr óg w:
u b n i c y,
abokrzekach, Czernikowie, Górkach
ubnickich.
Pan Mariusz Kasica dzie od nie
drogi
gminne w Konarzewie, Krzyszkowicach,
Witowie i
ce.

Nauczyciele i uczniowie
z Pi tku na podium
W dniu 9 stycznia 2016 r. w Daszynie odby
si 15 Turniej Tenisa Sto owego Nauczycieli
o Mistrzostwo Powiatu czyckiego. Turniej
jak co roku cieszy si du ym zainteresowaniem, a wpisowe przeznaczane jest na
WO P. W tym roku w zawodach udzia wzi o
19 osób. W ród kobiet rywalizowa o pi
pa . II miejsce w Turnieju wywalczy a p. Ewa
To p i s ka z G i m na z ju m w P i t ku .
Gratulujemy.
Natomiast w pi tek, 15 stycznia 2016 roku,
uczniow ie Sz ko y Pods tawow ej im .
Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Pi tku pod
opiek nauczyciela wychowania fizycznego
p. Aleksandry Raj wywalczyli pierwsze
miejsce w Dru ynowych Powiatowych
Z awodach Te nisa Sto ow ego Sz kó
Podstawowych w kategorii ch opców w
Mazewie.
Po gor cych zmaganiach i wyrównanej grze
Jakub Stró ewski - klasa Vb, Pawe Sokó klasa IVb i Konrad Schultz - klasa Vb stan li
na najwy szym miejscu podium i tym samym
zakwalifikowali si do rejonowego etapu
zawodów.
Turniejowi towarzyszy a sportowa atmosfera,
a uczniowie z wielkim zaanga owaniem i
duchem walki podchodzili do ka dej
rozgrywki.
odzi sportowcy z Pi tku uwielbiaj tenis
sto owy i trenuj codziennie na szkolnych
korytarzach. Ustawione na szkolnym
korytarzu sto y do tenisa oraz opieka
nauczycieli zapewniaj dogodne warunki do
rozwoju sportowej pasji i treningów.

