W bie cym numerze: Gmina Pi tek zaprasza na Do ynki Wojewódzkie, Zaproszenie na
uroczysto ci 77. rocznicy Bitwy nad Bzur , Informacja dla w cicieli lasów, Ankietyzacja Gminy
Pi tek, Portal internetowy dotycz cy regulacji obrotu nieruchomo ciami rolnymi, Nadzwyczajna
sesja Rady Gminy Pi tek, GOPS zaprasza do sk adania wniosków na Kart Du ej Rodziny,
Informacja Polcentrum, Nowe deklaracje op at za gospodarowanie odpadami,

Gmina Pi tek gospodarzem do ynek wojewódzkich 2016
Sobota 27 sierpnia 2016r.
Piknik rodzinny - Po egnania Lata w Pi tku
15.00-16.00 - Gry, zabawy i animacje dla dzieci (pod
scen , po godz. 16.00 kontynuacja w strefie animacji)
16:00 -16:30 - Pokaz florystyczny
16:30- 17:30 - Polski Elvis
17:30-18:00 - Pokaz florystyczny
18:00-19:00 - Formacja Sheyker
19:00-20:30 - Zespó Mix Dance
20:30-23:00 - Dyskoteka pod chmurk
DO YN KI WOJEWÓDZKIE 2016 w Pi tku
- 28 sierpnia 2016 r.
12:00-13:30 - Msza polowa
14:00-15:00 - uroczysto ci wie cowe
15:00-15:30 - wyst p Zespo u Pie ni i Ta ca „Kalina"
15:30-16:00 - og oszenie wyników Konkursu „Z ota
Grusza"
16:00-17:00 - wyst p zespo ów ludowych „T cza",
„Siemienice" i „Krzy anówek"
17:00-17:30 - wyst p zespo u dzieci cego „Kalina"
17:30-18:00 - wyst p Zespo u Pie ni i Ta ca Ziemi
Kutnowskiej
18:00-18:30 - wyst p zespo u „Szewcowianki"
18:30-19:00 - wyst p Zespo u Pie ni i Ta ca Ziemi
Kutnowskiej
19:00-19:45 - wyst p zespo ów „Wojszycanki" i SDK
„SEM"
20:00- 21:00 - pokaz strongmanów
21:00- 22:30 - Koncert gwiazdy wieczoru - zespó De
Mono
22:30- 24:00 - Dyskoteka z udzia em DJ
WYDARZENIA TOWARZYSZ CE:
- stoiska twórców ludowych, prezentacja gmin i
powiatów
- stoiska kó gospody wiejskich
- weso e miasteczko dla dzieci
- pokaz ratownictwa medycznego
- prezentacja Mobilnego Centrum Informacji o
Funduszach Europejskich
- strzelnica ASG
- pokaz zdalnie sterowanych platform lotniczych
- wystawa sprz tu rolniczego
Zapraszamy!
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Uroczysto
77. rocznicy
Bitwy nad Bzur
K om i t e t O r g a n iz a c y j n y za p r a s za
serdecznie mieszka ców Gminy Pi tek na
uroczysto obchodów 77. rocznicy Bitwy
nad Bzur , która odb dzie si w Pi tku, w
niedziel 11 wrze nia 2016 r.
Program uroczysto ci:
11:45 - Zbiórka uczestników uroczysto ci
Na rynku (przed budynkiem Urz du Gminy
Pi tek), przemarsz do ko cio a pw. w.
Trójcy,
12:00 - Msza w.
13:00 - Przemarsz kompanii honorowej i
uczestników uroczysto ci pod pomnik
Bohaterów Bitwy nad Bzur przy ZSMR w
Pi tku - ul. Kutnowska 19
13:15 - rozpocz cie uroczysto ci:
- wyst pienie Wójta Gminy Pi tek
- przemówienia
- apel poleg ych
- salwa honorowa
- z enie kwiatów pod pomnikiem
- defilada pododdzia u
Zapraszamy serdecznie!

Informacja dla
cicieli lasów
U prze jm ie in fo rmu j
e Min ist er
rodowiska powiadomi Wojewodów
pismem z dnia 20 czerwca 2016 r., znak:
DLP-I.062.3.2016.EL o prowadzeniu w
latach 2016 - 2020 prac obserwacyjnopomiarowych programu monitoringu lasów
wszystkich form w asno ci.
Program monitoringu lasów wchodzi w
zakres Pa stwowego Monitoringu rodowiska, a zebrane wyniki pos
do oceny
stanu zdrowotno ci lasów w Polsce w
stosunku do zmieniaj cych si warunków
rodowiska.
Prace terenowe b
si odbywa coroczn ie n a s t a y c h po w ie r zch n iac h
obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci
8x8 km, które s cz ci
stszej (4km x
4km) sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji
stanu lasu zaplanowanej na lata 20152019.
Pomiary i obserwacje wykonywane s
zgodnie z instrukcj opracowan przez
Instytut Badawczy Le nictwa, a zaakceptowan przez Dyrekcj Generaln Lasów
Pa stw owyc h, G ówny Inspe kt ora t
Ochrony
rodowiska i Ministerstwo
rodowiska.
Prace terenowe b
wykonywane przez
pracowników Instytutu Badawczego Le nictwa lub przez osoby upowa nione przez
Instytut w okresie od 1 czerwca - 30
wrze nia w latach 2016-2020.
W zwi zku z powy szym, uprzejmie prosz
cicie li lasów n iesta now i cych
asno ci Skarbu Pa stwa (w tym lasów
prywatnych) o umo liwienie wst pu
osobom upowa nionym przez Instytut
Badawczy Le nictwa na teren lasów celem
dokonania obserwacji i pomiarów na
sta ych powierzchniach obserwacyjnych.
Z up. WOJEWODY ÓDZKIEGO
Beata Konieczniak
Zast pca Dyrektora Wydzia u Infrastruktury
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Ankietyzacja
Gminy Pi tek
Informujemy, e na terenie Gminy Pi tek w
okresie sierpie – wrzesie 2016 roku
prowadzona jest ankietyzacja (poprzez spis
z natury) w ród mieszka ców przez
Pracowników firmy Ekolog Sp. z o.o. z
Poznania.
W zwi zku z tym, zwracamy si z serdeczn
pro
o udzielanie wyczerpuj cych
odpowiedzi na zadane przez Ankieterów
pytania.
W razie pyta mo na kontaktowa si z
Urz dem Gminy Pi tek, ul. Rynek 16; 99-120
Pi tek; tel. 24 722 11 58; 24 722 19 19;
ugpiatek@ugpiatek.pl lub Wykonawc –
firm Ekolog Sp. z o.o., ul. wi towidzka 6/4,
61-058 Pozna , która opracowuje „Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej”
tel.: (61) 877 06 05; projekty@ekolog.pl

Regulacje obrotu
nieruchomo ciami
rolnymi
w Internecie
Agencja Nieruchomo ci Rolnych, Oddzia
Terenowy w Warszawie, Filia w odzi
uprzejmie informuj
e w dniu 15 czerwca br.
Agencja Nieruchomo ci Rolnych uruchomi a
specjalny serwis internetowy po wi cony
nowym przepisom reguluj cym obrót
nieruchomo ciami rolnymi.
Ser wis dost pny jest pod adresem
www.gospodarstwopolska.pl
Informacje zamieszczone na portalu
kierowane s do rolników oraz osób
zainteresowanych gruntami rolnymi.
Ponadto istnieje mo liwo skopiowania na
asny komputer nowych aktów prawnych
oraz zapoznanie si
z problemami
obejmuj cymi t tematyk .
Zach camy do korzystania z tego serwisu
informacyjnego.

Nadzwyczajna Sesja
Rady Gminy Pi tek
W czwartek 21 lipca w sali konferencyjnej
Urz du Gminy Pi tek odby a si XVIII
nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Pi tek.
Po otwarciu obrad i stwierdzeniu quorum
Radni przyj li proponowany porz dek obrad,
na który z
o si przyj cie trzech uchwa
zwi zanych z gospodark odpadami na
terenie Gminy Pi tek.
Podj te podczas XVIII sesji uchwa y
dotyczy y:
- przyj cia Regulaminu utrzymania czysto ci
i porz dku na terenie Gminy Pi tek
- szczegó owego sposobu i zakresu
wiadczenia us ug w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w cicieli
nieruchomo ci i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczon przez
ciciela nieruchomo ci op at
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- okre lenia wzoru deklaracji o wysoko ci
op aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

GOPS zaprasza do
sk adania wniosków
na Kart Du ej Rodziny
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w
Pi tku przypomina i zaprasza Wszystkich
ch tnych - Rodziny Wielodzietne - do
sk adania
wniosków dotycz cych przyznania Ogólnopolskiej Karty Du ej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Du ej Rodziny to
system zni ek lub dodatkowych uprawnie
dla rodzin wielodzietnych.
Zni ki KDR dotycz zakupów m.in. jedzenia,
kosmetyków, odzie y, obuwia, ksi ek czy
paliwa. Korzystanie z Karty Du ej Rodziny
obni a tak e koszty rachunków za us ugi
telekomunikacyjne, bankowe czy ubezpieczeniowe. Pozwala na ta sze przejazdy
poci gami jak i komunikacj miejsk w
wybranych miejscowo ciach.
Karta przyznawana jest rodzinie, która
utrzymuje przynajmniej trójk dzieci w wieku
do uko czenia 18 roku ycia, 25 roku ycia w
przypadku gdy dziecko kontynuuje nauk w
szkole redniej lub szkole wy szej oraz bez
ogranicze wiekowych w przypadku dzieci
le git ymuj cych s i
or ze czen iem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepe nosprawno ci. Dotyczy to tak e rodzin
zast pczych.
Karta Du ej Rodziny przyznawana jest dla
ka dego cz onka rodziny. Dochód rodziny
nie jest kryterium przyznania karty.
Aby móc ubiega si o wydanie Ogólnopolskiej Karty Du ej rodziny nale y podczas
sk adania wniosku okaza wymagane
dokumenty, czyli:
• w przypadku rodzica oraz ma onka rodzica
- dokument potwierdzaj cy to samo ;
• w przypadku dzieci do uko czenia 18 roku
ycia - akt urodzenia dziecka;
• w przypadku dzieci powy ej 18 roku ycia dokument potwierdzaj cy to samo
oraz
za wiadczenie ze szko y lub szko y wy szej
o planowanym terminie uko czenia nauki w
danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymuj cych si
orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepe nosprawno ci w
wieku powy ej 18 roku ycia – dokument
potwierdzaj cy to samo oraz orzeczenie o
umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepe nosprawno ci;
• w przypadku dzieci umieszczonych w
rodzinie zast pczej lub rodzinnym domu
dziecka - postanowienie o umieszczeniu w
rodzinie zast pczej lub rodzinnym domu
dziecka;
• w przypadku dzieci powy ej 18 roku ycia,
które nadal przebywaj w pieczy zast pczej za wiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zast pczej lub rodzinnym
domu dziecka.
Miejsce z enia wniosku i dokumentów:
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w
Pi tku, ul. owicka 4 - pokój nr 2
Na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl
zainteresowani znajd aktualny wykaz
zni ek, które oferowane s przez Ogólnopolsk Kart Du ej Rodziny. Do udzia u w
Programie przyst puje coraz wi cej firm,
dlatego lista aktualizowana jest na bie co.
Serdecznie zapraszamy!

Expresem
przez Gmin Pi tek
- pracownicy robót publicznych przez
okres wakacyjny prowadzili prace remontowe w placówkach o wiatowych na terenie
gminy. W Szkole Podstawowej w Pi tku
odnowiony zosta korytarz na poddaszu oraz
wszystkie pomieszczenia lekcyjne na tej
kondygnacji. Na innych pi trach równie
odnowiono pojedyncze sale lekcyjne. Na
parterze zmieniono uk ad korytarza oraz
szatni. Przygotowano sale dla Gminnego
Przedszkola. Natomiast w Gimnazjum
przeprowadzony zosta remont sekretariatu i
gabinetu dyrekcji. We wszystkich placówkach wykonano równie naprawy bie ce
sprz tu szkolnego.
- przez okres letni pracownicy robót
publicznych wykonywali szereg prac
porz dkowych na terenach zielonych w ca ej
gminie. Przeprowadzili równie wiele
drobnych napraw dróg gminnych oraz
przepustów.
- w ramach naboru wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych na terenach
wiejskich, tzw. “grantów so eckich” og oszonego przez Urz d Marsza kowski w odzi z
Gminy Pi tek z ono 3 wnioski na realizacj
zada : 1. Organizacja uroczysto ci patriotycznej po czonej z ods oni ciem nowego
pomnika pomordowanych w 1939 roku
mieszka ców Janowic, 2.Poprawa bezpiecze stwa terenu rekreacyjno-wypocznkowego w Go lubiu, 3. Rekreacja i sport przy
wietlicy wiejskiej w Górkach P awskich.
Czekamy na og oszenie wyników naboru.
- laureatami tegorocznej - XXIV edycji
Konkursu AGROLIGA 2016 zostali Pa stwo
Teresa i Eugeniusz Maciejakowie z Konarzewa. Uroczyste og oszenie wyników
konkursu i wr czenie nagród odb dzie si w
sobot 27 sierpnia w Piotrkowie Tryb.
Gratulujemy!
- w niedziel 7 sierpnia TMPiO przeprowadzi o kolejn ods on akcji “chod na
rower”. Tym razem uczestnicy rajdu
rowerowego odwiedzili G owno.
czycy od lipca rozpocz a prac nowa
apteka ca odobowa mieszcz ca si przy
Zespole Opieki Zdrowotnej. Pacjenci nie
powinni mie ju problemu ze znalezieniem
placówki, w której b
mogli kupi leki o
ka dej porze dnia i nocy.
- Wojewódzki Urz d Pracy w odzi
serdecznie zaprasza osoby zainteresowane
za eniem w asnej firmy na bezp atne
webinarium dotycz ce rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej.
Webinarium odb dzie si
rod
31
sierpnia 2016 o godz. 20.00. Zapraszamy
na www.zmieniamylodzkie.livingmedia.pl
Prowadzenie: Micha aszczyk

Oddam w dobre r ce ma e, urocze
szczeniaczki (wielorasowe)
- tel. 509 915 735
* * *
Udzielam lekcji malarstwa i rysunku
dla wszystkich grup wiekowych,
przygotowanie do szkó i studiów
plastycznych - tel. 509 915 735

Informacja
LGD Polcentrum
Szanowni Pa stwo, na stronie internetowej
Polcentrum zamieszczony jest link do
wzor ów wniosków beneficjentów o
dofinansowanie projektów w ramach
PROW 2014-2020, udost pnione przez
Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Wzory s dost pne na stronie
w w w . a r i m r . g o v. p l z a k a d k a d l a
beneficjentów.
Wkrótce odb
si spotkania informacyjne
dla beneficjentów. O terminie spotka
poinformujemy Pa stwa dwa tygodnie
przed planowanym spotkaniem.

Nowe deklaracje op at
za gospodarowanie
odpadami
Urz d Gminy Pi tek informuje, i w zwi zku
ze zmian uchwa y w sprawie okre lenia
wzoru deklaracji o wysoko ci op aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
od dnia 9 sierpnia 2016 r. obowi zuj nowe
druki deklaracji dost pne w Urz dzie Gminy
Pi tek pokój nr 15 oraz na stronie
internetowej Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Pi tek pod adresem
www.bip.ugpiatek.pl.
Zgodnie z art. 6m. ust. 2 ustawy o
utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w przypadku
zmiany danych b
cych podstaw
ustalenia wysoko ci nale nej op aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
ciciel nieruchomo ci jest obowi zany
now deklaracj w terminie 14 dni od
dnia nast pienia zmiany. Op at za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysoko ci uiszcza si za
miesi c, w którym nast pi a zmiana.

.P.
Przemys aw wi tkiewicz
13.12.1954 - 6.08.2016

Z g bokim alem i smutkiem
przyj li my wiadomo
mierci
.P.
druha Przemys awa wi tkiewicza,
wieloletniego Komendanta
Gminnego ZOSP RP w Pi tku,
Prezesa OSP Pi tek,
dzia acza, spo ecznika,
oddanego sprawie stra aka,
kolegi, przyjaciela.
Odszed od nas nietuzinkowy Stra ak
wielkiego formatu,
zawsze gotowy nie pomoc innym,
ratuj cy mienie i ycie ludzkie.
Za t prac spo eczn oraz s
bli niemu otrzyma wiele wyró nie
i odznacze , m.in.
oty Krzy Zas ugi, Z oty Znak
Zwi zku, Medal za Ratowanie ycia
i Mienia, Odznak Chomicza.
Druhu Przemku dzi kujemy.
Spoczywaj w pokoju.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek i al, okazali
wiele serca i yczliwo ci oraz uczestniczyli
we Mszy w. i ceremonii pogrzebowej .P.
Przemys awa wi tkiewicza
podzi kowania sk ada Rodzina

Zosta partnerem Karty Du ej Rodziny
Zapraszamy firmy i instytucje do w czenia
si do ogólnopolskiego programu Karta
Du ej Rodziny.
Do wspó pracy zapraszamy podmi oty
niezale nie od sektora, czy wielko ci.
Warunkiem udzia u jest zapewnienie zni ek
lub dodatkowych uprawnie dla rodzin
posiadaj cych Kart Du ej Rodziny.
Korzy ci dla firm i instytucji z w czenia si do
programu:
wspó tworzenie pierwszego ogólnopolskiego
programu skierowanego do du ych rodzin,
mo liwo
pos ugiwania si znakiem „Tu
hon or ujem y Kar t
D u ej Rod ziny ” ,
zwi kszenie rozpoznawalno ci i zainteresowania ofert firmy/instytucji, realizacja
polityki spo ecznej odpowiedzialno ci
biznesu.
Jak zg osi swoj firm do programu?
okre l, jakiego rodzaju zni ki, ulgi b
inne
korzy ci Twoja firma/instytucja mo e
zaoferowa rodzinom wielodzietnym
wype nij e-deklaracj do czenia do Karty
Du ej Rodziny.
Co dalej?
p o w er yf ik a cji f or m ula r za zost an

uzgodnione z Twoj
firm /instytucj
szczegó owe warunki wspó pracy. Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej lub
Wojewoda (w przypadku firm/instytucji
dzia aj cych lokalnie) podpisze z Twoj firm
umow
ws. przyznawania uprawnie
rodzinom wielodzietnym
Masz pytania? Chcesz dowiedzie si wi cej?
Napisz do nas:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w
likwidacji, Tamka 3, 00-349 Warszawa
W y l i j e m a i l : k d r @ m p i p s . g o v. p l ;
mapa.kdr@crzl.gov.pl
Zadzwo do nas (od poniedzia ku do pi tku):
1. Milena Str k-Ma ecka (22) 237 00 72
2. Anna Worko (22) 237 00 76
Dzia asz lokalnie? Skorzystaj z kontaktu w
ó d z k im U r z d zi e Wo j e w ó d z k im ul. Piotrowska 104, 90-926 ód
Kontakt:
mail: ps@lodz.uw.gov.pl
Magdalena Wiktorska,
magdalena.wiktorska@lodz.uw.gov.pl Anna
Flawian, anna.flawian@lodz.uw.gov.pl,
tel. (42) 664 20 28
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Szko a J zyków
Obcych Kleks
zaprasza
Dzia aj ca na terenie Gminy Pi tek Szko a
zyków Obcych KLEKS zaprasza
uczniów szko y podstawowej i gimnazjum
na dodatkowe, odp atne zaj cia z j zyka
angielskiego prowadzone na terenie
szko y. Zaj cia odbywaj si w grupach 8 12 osobowych.
Szko a zapewnia materia y potrzebne do
nauki. Op ata za jedne zaj cia (45 minut) 15,00z . Serdecznie zapraszamy!
info/zapisy: 514 023 888

W Go lubiu realizuj
projekt
Dzia aj lokalnie
Grupa Mieszkanek Wsi Go lub realizuje
projekt pt.: "Akcja! zabawa i integracja!" w
ramach Programu Dzia aj Lokalnie. Na
realizacj projektu grupa otrzyma a
dotacj w wysoko ci 6000 z .
W ramach projektu przeprowadzona
zostanie m.in. budowa placu zabaw dla
dzie ci. W pr aca ch tyc h p om og
mieszka cy pobliskich wsi i Gmina. W
ramach projektu odb dzie si szkolenie
dla dzieci poprowadzone przez stra aków
oraz policjantów o bezpiecze stwie na
placu zabaw
oraz
na
drogach.
Zaplanowane jest tak e uroczyste
otwarcie placu zabaw.
Ponadto trwa ju og oszony zgodnie z
harmonogr amem projektu konkur s
rysunkowy na temat "Mój wymarzony plac
zabaw", który zostanie rozstrzygni ty
podczas spotkania podsumowuj cego
realizacj projektu. Na laureatów czekaj
nagrody.

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:
8 wrze nia, 6 pa dziernika, 3 listopada,
1 i 29 grudnia
ODPADY SELEKTYWNE - plastik ( te
worki):
22 wrze nia, 20 pa dziernika,
17 listopada, 15 grudnia.
O DPADY SELEKT YWNE - sz k o
(zielone worki):
22 wrze nia, 20 pa dziernika,
17 listopada, 15 grudnia.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz elektro mieci - tzw. objazdówka
odb dzie si w dniu 19 wrze nia 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
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Program “Wyprawka szkolna”
Zgodnie z Rz dowym programem pomocy
uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r.
pomoc w formie dofinansowania zakupu
podr czników do kszta cenia ogólnego, w
t ym p o d r c zn i k ó w d o ks zt a ce n i a
specjalnego lub podr czników do kszta cenia
w zawodach, dopuszczonych do u ytku
szkolnego przez ministra w ciwego do
spraw o wiaty i wychowania, zostan obj ci
uczniowie:
1) s abowidz cy,
2) nies ysz cy,
3) s abos ysz cy,
4) z niepe nosprawno ci intelektualn w
stopniu lekkim,
5) z niepe nosprawno ci intelektualn w
stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepe nosprawno ci ruchow , w tym z
afazj ,
7) z autyzmem, w tym z zespo em Aspergera,
8) z niepe nosprawno ciami sprz onymi, w
przypadku gdy jedn z niepe nosprawno ci
jest niepe nosprawno
wymieniona
powy ej,
- posiadaj cy orzeczenie o potrzebie
kszta cenia specjalnego, o którym mowa w
art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991
r. o systemie o wiaty, zwanej dalej „ustaw ”,
uc z s z c z aj cych w ro ku szkol n ym
2016/2017 do szkó dla dzieci i m odzie y do
klasy VI szko y podstawowej, klasy III
gimnazjum, lub szko y ponadgimnazjalnej:
zasadniczej szko y zawodowej, liceum
ogólnokszta cego, technikum lub szko y
specjalnej przysposabiaj cej do pracy dla
uczniów z upo ledzeniem umys owym w
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepe nosprawno ciami
sprz onymi.
W przypadku uczniów z niepe nosprawno ci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z
niepe nosprawno ciami sprz onymi, w
przypadku gdy jedn z niepe nosprawno ci
jest niepe nosprawno
intelektualna w
stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uc z s z c z aj cych w ro ku szkol n ym

2016/2017 do szkó dla dzieci i m odzie y do
klas: I-III i VI szko y podstawowej, klasy III
gimnazjum, lub szko y ponadgimnazjalnej
dofinansowanie obejmuje równie zakup
materia ów edukacyjnych, o których mowa w
art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku gdy
uczniowie ci nie korzystaj z podr cznika do
zaj
z zakresu edukacji: polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i spo ecznej,
zapewnionego przez ministra w ciwego do
spraw o wiaty i wychowania, o którym mowa
w art.22ad ust. 1 ustawy.
Dofinansowanie zakupu podr czników, a w
przypadku uczniów z niepe nosprawno ci
intelektualn w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniów z niepe nosprawno ciami sprz onymi, w przypadku gdy
jed n
z ni epe nosp ra wn o ci jes t
niepe nosprawno intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym - tak e zakupu
materia ów edukacyjnych.
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców
zast pczych, osób prowadz cych rodzinny
dom dziecka), pe noletniego ucznia, a tak e
na wniosek nauczyciela, pracownika
socjalnego lub innej osoby, za zgod
rodziców ucznia (prawnych opiekunów,
rodziców zast pczych, osób prowadz cych
rodzinny dom dziecka) albo pe noletniego
ucznia. Druki wniosków mo na pobra w
sekr etar iat ach szkó lub ze str ony
www.gminapiatek.pl
Wniosek nale y z
do dyrektora szko y,
do której b dzie ucz szcza ucze w roku
szkolnym 2016/2017 w terminie do dnia 12
wrze nia 2016 r. (ustalonym w Zarz dzeniu
Nr 33/2016 Wójta Gminy Pi tek z dnia 18
sierpnia 2016 r. w sprawie okre lenia terminu
sk adania wniosków o udzielenie pomocy
finansowej uczniom na zakup podr czników i
materia ów dydaktycznych w roku szkolnym
2016/2017).
Wi cej informacji na temat dofinansowania
zakupu podr czników mo na uzyska w
sekretariatach szkó i na stronie Ministerstwa
Edukacji Narodowej - men.gov.pl

Najbli sze mecze
Maliny

Po wi cenie kapliczki

Kolejka 1 27-28 sierpnia
Bzura Ozorków - Malina Pi tek
Kolejka 2 3-4 wrze nia
Malina Pi tek - LKS winice Warckie
Kolejka 3 10-11 wrze nia
Sazan P czniew - Malina Pi tek
Kolejka 4 17-18 wrze nia
Malina Pi tek - LKS Sarnów
Kolejka 5 24-25 wrze nia
Ostrowia Ostrowy - Malina Pi tek
Kolejka 6 1-2 pa dziernika
Malina Pi tek - MKS Mianów
Kolejka 7 8-9 pa dziernika
Witonianka Witonia - Malina Pi tek
Kolejka 8 15-16 pa dziernika
Bzura M ogoszyn - Malina Pi tek
Kolejka 9 22-23 pa dziernika
Malina Pi tek - Magnat Sierpów
Kolejka 10 29-30 pa dziernika
KS D browice - Malina Pi tek

W niedziel 14 sierpnia br. w Konarzewie
mia a miejsce uroczysto
po wi cenia
nowowybudowanej kapliczki w. Huberta patrona my liwych. Po wi cenia kapliczki
dokona Ks. Biskup Wojciech Osial w asy cie
ksi y z Dekanatu Pi tkowskiego.

