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Szanowni Państwo!
Raport o Stanie Gminy Piątek jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym
samorządzie. To kompendium wiedzy o sytuacji w Gminie Piątek. Raport stanowi
podsumowanie działalności samorządu gminnego za rok 2019.
Dokument został przygotowany na podstawie twardych danych. Nie stanowi
oceny i brak w nim komentarzy na temat poszczególnych działań. Chcemy pokazać fakty
przedstawione w sposób czytelny, tak aby to każdy Mieszkaniec mógł wyrobić sobie
opinię o stanie naszego samorządu. Raport o Stanie Gminy Piątek to swego rodzaju
sprawozdanie z pracy naszej administracji publicznej. Zadania samorządu są bardzo
szerokie: od edukacji, poprzez inwestycje, kulturę, po sport i rekreację. A suma
wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców. Zakres informacji zawartych
w niniejszym dokumencie posłuży wszystkim mieszkańcom Gminy Piątek do zwiększenia
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego.
Będziemy wdzięczni za wszelkiego rodzaju sugestie co do treści raportu oraz tego,
co należy umieścić w kolejnych jego wydaniach.

Z poważaniem
Burmistrz Piątku
Krzysztof Lisiecki
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RADA GMINY PIĄTEK
To organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze jej uchwał przyjmowane są m.in.
statut gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet j.s.t., wysokość podatków,
plany zagospodarowania przestrzennego.
Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja (w związku z nowelizacją
Kodeksu Wyborczego) trwa 5 lat. W naszej radzie zasiada 15 radnych. Rada ma jednego
przewodniczącego i jedną wiceprzewodniczącą.

Rada Gminy Piątek VIII kadencji (2018-2023)

W 2019 roku odbyło się 11 posiedzeń - Sesji Rady Gminy Piątek (sesji zwołanych
w trybie nadzwyczajnym nie było).
Podczas 11 posiedzeń sesji, podjęto 62 uchwały, które dotyczyły spraw bieżących takich
jak:
 sprawy finansowe dotyczące m. in. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019 – 2032, zmiany budżetu Gminy Piątek na rok 2019, stawek podatków na
2020 rok – uchwalono 26 uchwał,
 sprawy gruntowe dotyczące m. in. nabywania nieruchomości stanowiących
własność Gminy Piątek – uchwalono 2 uchwały,
 sprawy organizacyjne, oświatowe, gospodarki komunalnej oraz ochrony
środowiska – uchwalono 25 uchwał,
 podjęto decyzję, w formie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice –
1 uchwała,
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podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany STUDIUM
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek –
1 uchwała,
Uchwałą Nr V/25/19 z dnia 30.01.2019r. przeprowadzono z mieszkańcami Gminy
Piątek konsultacje dot. wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek –
1 uchwała,
Uchwałą Nr VII/36/19 z dnia 27.03.2019r. wystąpiono z wnioskiem o nadanie
statusu miasta miejscowości Piątek – 1 uchwała,
Uchwałą Nr XIII/68/19 z dnia 13.11.2019r. przejęto przez Gminę Piątek do zasobu
dróg gminnych drogi serwisowej służącej do obsługi autostrady A-1
w miejscowościach Pęcławice, Górki Pęcławskie, Janków, Rogaszyn – 1 uchwała,
Uchwałą Nr XIV/72/19 z dnia 11.12.2019r. uchwalono Statut Gminy Piątek,
Uchwałą Nr XIV/73/19 z dnia 11.12.2019r. nadano Statut Gminnej Bibliotece
Publicznej w Piątku,
Uchwałą Nr XIV/74/19 z dnia 11.12.2019r. nadano Statut Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Piątku,
Uchwałą Nr XIV/75/19 uchwalono Statut Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Piątku.

URZĄD GMINY w PIĄTKU
Urząd Gminy Piątek jest jednostką organizacyjną, przy pomocy, której Wójt
realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę
Gminy Piątek. Siedziba Urzędu Gminy Piątek mieści się przy ul. Rynek 16.
W Urzędzie Gminy Piątek na dzień 31.12.2019r. zatrudnionych było 26 osób,
(w przeliczeniu na pełne etaty to 24). Większość z tych osób pełni stanowiska urzędnicze,
legitymując się wyższym wykształceniem.
Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od gminnej księgowości,
prowadzenia rożnego rodzaju ewidencji w tym mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez
nadzór nad realizacją inwestycji, współpracę z podmiotami podległymi, dbałość o dobry
stan techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg i chodników, działania na rzecz
środowiska naturalnego, po współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizowanie
wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, a także działania informacyjne
i promocyjne.
Wójt Gminy Piątek w roku 2019 wydał 62 zarządzenia i zawarł (podpisał) 199
umów. W 2019 roku wydane decyzje przez Wójta Gminy nie zostały zaskarżone do
samorządowego kolegium odwoławczego.
W poprzednim roku wpłynęły dwie skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. Przedmiotem powyższych skarg, których nie uwzględniono była ich
bezzasadność.
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W samym 2019 roku do tutejszego urzędu wpłynęło 4 807 pism, a to nie wszystkie
sprawy, którymi zajmował się urząd. Wiele kwestii poruszanych było w bezpośrednich
rozmowach z wójtem, czy pracownikami urzędu.

FINANSE GMINY
Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet gminy, który jest rocznym planem
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jednostki. Rada Gminy Piątek uchwaliła
budżet na 2019 rok, uchwałą nr IV/20/19 Rady Gminy z dnia 11 stycznia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.
Wykonanie budżetu Gminy Piątek za rok 2019 przedstawia się następująco:
Plan dochodów : 28.338.966,27 zł wykonanie 29.256.782,34 zł
W tym:
Dochody bieżące 26.373.949,82 zł wykonanie 27.569.168,93zł
Dochody majątkowe 1.965.016,45 zł wykonanie 1.687.613,41zł

103,23 %

Plan wydatków: 30.405.452,27 zł wykonanie 28.401.093,93 zł
Wydatki bieżące 24.872.295,42 zł wykonanie 23.392.712,97 zł
Wydatki majątkowe 5.533.156,85 zł wykonanie 5.008.380,96 zł

93,40%
94,05%
90,51%

Plan przychodów: 2.600.000,00 zł wykonanie 2.697.954,06 zł
w tym

104,53%
85,88%

103,76%

Wolne środki z lat ubiegłych plan 2.600.000,00 zł wykonanie 2.697.954,06 zł 103,76%
Plan rozchodów 533.514,00 zł wykonanie 533.514,00 zł 100,00%
Wykonanie dochodów było wyższe niż zaplanowano (103,23%) ponieważ były większe
wpływy z podatku od nieruchomości.
Nie wykonanie wydatków w 100% wynikło z nierozpoczęcia inwestycji, które Gmina
zamierzała zrealizować i na które były zabezpieczone środki w budżecie, a które zostaną
zrealizowane w następnych latach budżetowych.

I.

Dochody budżetu:

Wysokość osiąganych dochodów budżetowych określa pozycję finansową gminy.
Najwyższy udział w dochodach budżetowych mają subwencje i dotacje, udziały w
podatku dochodowym oraz dochody własne. Subwencje i dotacje stanowią
najistotniejsze źródło dochodów budżetowych gmin, dlatego odgrywają ważną rolę w
budżecie Jednostek Samorządu Terytorialnego patrz tabela nr 1.
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Tabela 1. Wysokość subwencji i dotacji w 2019 roku.
Rodzaj subwencji za 2019
Subwencja ogólna dla gmin część oświatowa

Wysokość subwencji i dotacji

Subwencja ogólna dla gmin część
wyrównawcza
Subwencja ogólna dla gmin część
równoważąca
Dotacje
Razem

5.129.019,00
3.998.143,00
1.941,00
8.416.955,62
17.546.058,62

Dochody własne - takie, na których pozyskanie samorządy mają wpływ, m.in.: podatki
lokalne, dochody z mienia stanowiły około 19% dochodów budżetowych ogółem.
Subwencje i dotacje, czyli środki z budżetu państwa, przyniosły budżetowi niemal 62%
dochodów, a 13% stanowiły wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych.
Dochody majątkowe to blisko 6% dochodów budżetowych.

Wykres Nr 1: Struktura dochodów budżetowych:

Udziały dochodów z poszczególnych źródeł w budżecie Gminy

dochody własne 19 %
subwencje i dotacje 62%
udziały w podatku dochodowym 13%
dochody majątkowe 6%

II.

Wydatki budżetu:

Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na
realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na:
1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,
2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami,
3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze
umowy lub porozumienia,
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4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek sektora finansów publicznych.
Wydatki dzielą się na bieżące - zapewniające funkcjonowanie organów samorządowych
i majątkowe (inwestycje, zakupy inwestycyjne itp.)
Poziom i struktura wydatków budżetowych są wyrazem polityki samorządu w zakresie
realizacji celów społecznych i gospodarczych. Służą realizacji zadań określonych
w strategii rozwoju gminy. Procedura wydatkowa gminy polega na właściwym
rozdysponowaniu środków publicznych na realizację działań służących zaspokojeniu
bieżących i przyszłych potrzeb społecznych.
Wykres Nr 2: Struktura wydatków ogółem.

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W
WYDATKACH OGÓŁEM
wydatki majątkowe
18%

wydatki bieżące
82%

W 2019 roku w ramach budżetu:
- nie był wyodrębniony fundusz sołecki w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim;
- nie było wydzielonej części, o której wydatkowaniu decydowali bezpośrednio
mieszkańcy tzw. Budżet obywatelski
- nie realizowano inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ministerstwo Finansów co roku przedstawia wskaźniki dochodów podatkowych
w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin stanowiące podstawę
wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2019 rok.
Wskaźnik G – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla gminy Piątek
wyniósł 1.061,17 zł.

III.

Środki zewnętrzne

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
8

1) Na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104212E w m. Pęcławice gm. Piątek”
zaplanowano 703.000,00 zł wydatkowano 702.637,83 zł, w tym kwota 345.785,00 zł
to środki jakie Gmina otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych, wkład własny
wyniósł 356.852,83 zł.
2) Na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionna – gmina
Piątek” gmina wydatkowała kwotę 318.790,91 zł, w tym z dotacji od Samorządu
Województwa Łódzkiego 22.347,00 zł , środki własne: 296.443,91 zł.
3) Na projekt lokalny pn. „Miejsce Sportu i rekreacji i wypoczynku w Piekarach”
zaplanowano środki w wysokości 16.360,00 zł, wydatkowano 16.360,00 zł, w tym
środki własne 6.360,00 zł oraz środki zewnętrzne od Samorządu Województwa
Łódzkiego w wysokości 10.000,00 zł.
4) Plan wydatków związanych z realizacją projekt pn. „Kolorowy świat zabaw. Budowa
placu zabaw dla dzieci w miejscowości Piątek to kwota 16.150,00 zł, wykonanie
16.150,00 zł, środki własne 6.150,00 zł oraz środki zewnętrzne od Samorządu
Województwa Łódzkiego w wysokości 10.000,00 zł.
5) „Rozwinąć skrzydła. Odnowienie i wyposażenie Domu Ludowego w Konarzewie” –
projekt lokalny– plan 16.400,00 zł, wykonanie 16.399,99 zł, ze środków własnych
wydatkowano 6.399,99 zł, ze środków zewnętrznych od Samorządu Województwa
Łódzkiego w wysokości 10.000,00 zł.
6) Gmina Piątek od 2017 roku realizuje zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja
budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna 1”. Całkowity
koszt inwestycji to 5.745.380,44 zł. W roku 2019 zaplanowano na wydatki
3.363.082,85 zł, w tym wkład własny 1.895.922,40 zł, pozyskane środki to
1.467.160,45 zł.
IV. Emisja obligacji
W dniu 14 czerwca 2018 roku została podpisana umowa w sprawie przygotowania,
przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji pomiędzy Gminą Piątek reprezentowaną przez
Wójta Krzysztofa Lisieckiego a Domem Maklerskim Banku BPS spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie. Emitowanych było 8.000,00 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej
8.000 000,00 zł. Wartość nominalna jednej akcji wyniosła 1.000,00 zł. Środki uzyskane
z emisji obligacji zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 720 568,00 zł oraz na pokrycie deficytu. Dzięki
pozyskanym obligacjom zostały ukończone następujące zadania inwestycyjne:
1) Zakup pojazdu pożarniczego IVECO EUROCARGO 100E18 TIPER- wartość
zadania w 2018 roku wyniosła 90 000,00 zł, - dla OSP Janków,
2) Wykup działek pod urządzenia elektryczne (GPZ) - wartość zadania w 2018
wyniosła 199.791,30 zł,
3) Zakup samochodu transportowego IVECO dla Urzędu Gminy Piątek – wartość
zadania w 2018 roku wyniosła 138.221,50 zł,
4) Budowa wodociągów w miejscowościach Piekary, Orenice, Konarzew,
Pokrzywnica – w 2018 wydatkowano kwotę 998.000,00 zł, całkowity koszt
zadania to kwota 1.038.124,70 zł,
5) Nakładki na drogi asfaltowe plus projekty w miejscowościach Orenice, Jasionna,
Mysłówka, Czerników, Żabokrzeki, Janowice, Goślub, Broników- w 2018 roku
wydatkowano kwotę 2.383.594,85 zł,

9

6) Utwardzenie dróg gruntowych w miejscowościach Mysłówka, Śladków Podleśny,
Piątek, Sułkowice Drugie, Łęka, Witów, Balków- wartość zadania w 2018 roku
wyniosła 501.750,00 zł,
7) Naprawa budynków komunalnych – wartość zadania w 2018 roku wyniosła
307.023,71 zł,
8) Wykup działek pod urządzenia wodnokanalizacyjne i gazowe- wartość zadania
w 2018 roku wyniosła 121.738,44 zł,
9) Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Czernikowie wraz z infrastrukturą
techniczną w 2019 roku koszt zadania 1.604.139,90 zł,
10) Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą
gimnastyczną w Piątku ul. Szkolna, zadanie w trakcie realizacji, planowany koszt
całego zadania 5.745.380,44 w tym środki własne 2.532.015,58 zł,
11) Budowa oświetlenia ulicznego w Piekarach – wartość inwestycji 151.541,53 zł.
Obligacje w wysokości 8.000.000,00 zostaną wykupione w latach 2021-2032 według
wartości nominalnej.
V.

Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2019 wyniosło 8.503.500,00 zł, co stanowi
29,06 % wykonanych w 2019 roku dochodów ogółem.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Uwagi

Budynki, budowle, naniesienia

1 080

Remiza OSP
Konarzew
UG Piątek

KW 30472
Brak budynku
ul. Rynek wartość -742.909 zł,

2070
2 400

8 280
11238,7

Stara Gmina
Remiza Piekary

159

6 100

9 150

6.

701

400

8 000

Po SKR
Pokrzywnica
Zakład szewski

7.

251/3

432

7 741,30

Remiza OSP
Orenice

8.

525

1200

1800

Remiza OSP
Balków

ul. Łowicka wartość - 111.625 zł
budynek
KW30442
budynek
KW29931
budynek
KW30447
budynek
KW54648/0
Rep.A nr 6176/2007 z dnia 09.11.2007
r.
Rep. A nr 544/2015 z dnia 28.01.2015r.
Budynek wartość - 198 200 zł.

Lp.

Dz.
nr

1.

347/2

1 000

1 500

2.

761

720

3.
4.

822
176/5

5.

Razem
I

Powierz Wartość
chnia
/zł/
2
/m /

14322

48790
10

9.

4 657

133 200

Drogi –Leżajna

KW 38930

3 253

1 600

Drogi-Bielice

KW 38931

5 461

62 000

KW 38932

7 548

11 900

DrogiSułkowice
Drugie
Drogi – Witów

LD1Y/00038933/7

20 399

32 125

Drogi – Orenice

LD1Y/00038934/4

15286

83 980

LD1Y/00038938/8

128/1;
128/3;
89/1;
121/1;
121/3;
125/2;
88/2;
6/4;6/6
, 6/8
6/3
95/5;
95/3;
149/1;
149/3
166/6;
166/81
33/1;1
86/3,
317/9;
317/10
72

24 932

141 541

Drogi –
Rogaszyn
Drogi –
Pęcławice

7 239

3 835

Drogi – JankówJankówek

LD1Y/00060429/1

2 076

19 436

Drogi – Górki
Pęcławskie

LD1Y/00038938/2

1 500

15 000

Drogi -Goślub

Nabyta grudzień 2005r.

1 650

5 000

Rep A nr 5507/2011 z dn. 28.09.2011r.

280,
199,
244
34, 58

26 200

262 000

DrogaWłostowice
Drogi Orenice

6 400

64 000

Droga Rogaszyn

9 900

99 000

50 300

503 000

Drogi JankówJankówek
Droga Łęka

24.

19,
226
266,
368,
195,
365,
158,
135/1,
157
55

10 700

107 000

25.

101/1

477

477

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

66/1;6
6/3
184/1,
184/2
150/1,
160/2;
147/2
181/1;
149/1;
149/3;
300/1;
300/3
226/1;
226/3;
19/4;
264/1;
18/1;
60/5

Droga Śladków
Podleśny
Poszerzenie
działki drogowej

LD1Y/00038935/1

LD1Y/00038934/4 GNIV.7533.611.2015.JBM
GN-IV.7533.432.2015.EK

LD1Y/00060686/3 GNIV.7533.527.2015.MKR
Ld1Y/00038937/5 GNIV.7533.528.2015.JS
KW LD1Y/00006076/15 GNIV.7533.802.2015.MKR
LD1Y/00060745/5 GNIV.7533.1145.2015.EW

LD1Y/00060746/2 GNIV.7533.687.2015.MKR

LD1Y/00060285/2
Nabyta w 2015r.
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26.

16

3000

30 000

27.

159,
20,
246,
53, 55,
57, 94
76,
173,
175
24,
272,
305,
306,
307,
308/3,
308/4,
309,
310
7, 84,
86, 90,
91,
250
94/2,
110
352,
380,
447,
527,
646/10
, 650
72,
277,
308,
309,
311/2
22,
186
136,
154
146,
154
160/1,
160/3
75,
254
167,
170,
172,
173,
177
83/1
116/2

32 100

321 000

7 100

71 000

135/1,
135/2
31, 47,
95

28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

Gabryelczyk
Jasionna
Droga Górki
Pęcławskie
Droga JankówJankówek

LD1Y/00038938/2 GNIV.7532.114.2015.AGP
LD1Y/00038937/5 GNIV.7532.109.2015.AGP

Droga Rogaszyn
GN-IV.7532.117.2015.AW

20 278

202 780

Droga Orenice

GN-IV.7532.108.2015.AGP

33 400

334 000

Droga Pęcławice GN-IV.7532.192.2015.AW

4 900

49 000

42 000

420 000

Droga Śladków
Podleśny
Drogi Balków

GN-IV.7533.425.2016.BW

40 400

404 000

Drogi Goślub

GN-IV.7533.535.2016.EK

22 500

225 000

Droga Janowice

GN-IV.7533.723.2016.EW

7 900

79 000

20 300

203 000

GN-IV.7533.44.2016.MKR,
LD1Y/00060746/2
GN-IV.7533.129.2016.AMs

1 191

11 910

17 800

178 000

18 400

184 000

Drogi Śladków
Podleśny
Drogi Sułkowice
Drugie
Droga JankówJankówek
Droga Sułkowice
Pierwsze
Drogi Bielice

6 871
6 866

68 710
68 660

GN-IV.7533.1118.2015.MKR
GN-IV.7533.979.2015.JBM

4 829

48 290

16 500

165 000

Droga Pęcławice
Droga Górki
Pęcławskie
Droga Śladków
Rozlazły
Droga Górki
Pęcławskie

GN-IV.7532.433.2016.AGP

GN-IV.7533.981.2015.AMs
GN-IV.7533.11.2016.JR
GN-IV.7533.1146.2015.EW

GN-IV.7533.1005.2015.JS
GN-IV.7533.519.2015.MKR
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44.

45.
46.
47.
48.

49.

50.

42,43/
2, 133,
154/2,
171,
206,
283/1,
334,
376,
387,
411,
520,
537,
613,64
0, 650,
671,
677,
681,
682,
684,
691
35
110,
311/1,
321
22,52,
58
98/4

32,
119,
179,
190,
255,
256,
257,
258,
259
1, 9,
67,
115,
149,
192,
193,
258,
267,
278

107 937

1 079 370

6 266

62 660

37 500

375 000

17 800

178 000

237

18 500

14 300

143 000

42 200

422 000

730 553

7 886 974

Drogi Konarzew GN-IV.7532.286.2017.DD
LD1Y/00062674/6

Droga Piekary
(przejęta od
Powiatu)
Droga Goślub
(przejęta od
Powiatu)
Droga
Żabokrzeki
Droga Łęka (pod
powiększenie
działki sąsiedniej
172)

GN-IV.7533.201.2011.MKW
LD1Y/00030476/9
GN-IV.7533.201.2011.MKW
LD1Y/00030522/7
GN-IV.7532.353.2018.KZi
LD1Y/00062432/2
Rep. A. 16367/2018 z dnia 14.09.2018r.

Droga Sułkowice GN-IV.7532.236.2016.AW
Pierwsze
LD1Y/00061926/5

Droga Goślub

Razem
II
44.

501

1 200

3 000

ul. Łęczycka

45.

202

4 200

1 900

46.

586/4

950

1 425

Pokrzywnica
sołtysówka
Piątek

47.

343/1
343/2

1 200

1 800

Boguszyce

GN-IV.7532.216.2017.DD
LD1Y/00030522/7

LD1Y/00030444/6
Obręb Piątek
LD1Y/00029670/2
Obręb Pokrzywnica
LD1Y/00015564/2
Obręb Piątek
LD1Y/00021222/8
Obręb Boguszyce
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48.

92/5

100

150
3 900

Kapliczkaagronomówka
Witów

Ld1Y/00030441/5
Obręb Piekary
KW
29693

49.

37

2 600

50.

125/9

600

900

UG Piątek

158

1 700

2 550

52.

362

3 600

5 400

53.

865

3 690

1 000

UG Piątek –
hydrofornia
Pokrzywnica
Konarzew gr.
Przezn. Pod
inwestycje
Piątek

LD1Y/00027606/6
Obręb Pokrzywnica
LD1Y/00030475/2
Obręb Pokrzywnica

51.

54.

5 180

12 950

Pomnik
poległych przy
Malinie

55.

880
(dawni
ej857a/
2)
876

500

1 250

56.

69

280

500

57.

314/1
314/2

2 800

4 200

Droga i chodnik
na Konarskiego
Klin na
Konarskiego/Sto
dolniana
Boisko szk.podst.
Goślub

58.

76/2
157/1

10800
5 200

16 200
57 574,72

Rola
UG Piątek –
hydrofornia
Pokrzywnica

59.
60.

21, 22
89

7 500
3500

75 000
35 000

61.

347/1

12 800

128 000

78.

386

593

7 000

175/2,
175/3

5 192

119 416

173/2,
174/2

1 105

25 415

Łysa Góra
Działka staw
Śladków
Podleśny
Plac Konarzew
sołtysówka
Piekary (przy
świetlicy)
Działka Łęka
(pod budowę
infrastruktury
gazowej)
Działka Łęka
(obok GPZ)

LD1Y/00029928/3
Obręb Konarzew
LD1Y/00029967/8
Obręb Piątek
LD1Y/00030460/4

LD1Y/00030478/3
LD1Y/00030445/3

LD1Y/00030522/7

74 290
848

9 130

49 277

62.

165

5 900

28 850

15 030
853/4

35 250

35 250

GN-IV.7532.409.2016.AGP
GN-IV.7532.433.2016.AGP

GN.-7532.286.2017.DD
LD1Y/00062674/6

Rep. A. 1630/2018 z dnia 19.04.2018r.
Rep. 2824/2018 z 28.06.2018r.

504 530,72

Razem
III
61.

Razem
IV
63.
Razem
V

Zakup 01.06.2007 od Kacela Jarosław
na podst. Rep A nr 2515/2007
01.06.2007r.
LD1Y/00054087/9

Szk. Podst.
Piątek
Kw 34.257
Szk. Podst.
Czerników

Gimnazjum wartość -298.751 zł,
podstawowa wartość -3.936.744 zł.

Stadion

LD1Y/00029932/4

246.007
KW37597

78 127,00
35 250

35 250
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64.
Razem
VI
65.

856a(o
becnie
879)

20 860

20 860

3 500

11 245

16 867

420
1 900

630
2 850

135/2
(obecn
ie
135/7)
176/13

8 900

13 350

2 546

3 819

480
9 300

1 200
23 250

3 200

56 800

290

30 000

75.

723
580(ob
ecnie
580/5)
581/3
582
583
585/3
587/5
76/1/te
czka
poz.
32/
884,88
5
291

2600

5 000

76.

234/3

4726

12 000

50 407

169 266

67.
68.
69.

70.
71.
72.

73.

74.

Razem
VII
77.

853/7

22 690

34 035

77.

304/2

3 020

59 500

Razem
VIII
78.
Razem
IX

25 710
368/5
368/7

3 470

3 470

Park Piątek

LD1Y/00029932/4

Grunty w Łęce.
Dom mieszk. z
gruntami w Łęce
Bud. Mieszk.
Balków

KW30125

1 234 189

4 800

66.

92(obe
cnie
92/1)
646/7
706
707/1(
obecni
e
707/4,
707/5)
797/1
349/3

1234189

ZGK-lokatorzy
Konarzew dz.
zabudowana
Po szk. Podst. W
G. Pęcławskich
Dz. zabud.
Piekary
Po bibliotece
Hydrofornia

Szkoła w
Goślubiu

LD1Y/00030684/0

KW11332
KW 32393
KW37550/1

KW30476
KW11741
KW29694

KW30522

Piątek, Łęczycka
LD1Y/00023413/8
13
Łęka
LD1Y/00010297/4
drogomistrzówka
Łęka była
Rep. A nr 5355/2017 z dn. 24.10.2017r.
weterynaria
Budynek 200 000,Zakład Gosp.
Komunalnej
Oczyszczalnia
ścieków
Goślub
oczyszczalnia
ścieków

KW34570

Rep. A nr 1602/2018 z dnia 5 kwietnia
2018r.

93 535
1 735

Imhoff. Działka
chodnik do
osiedla

KW30340

1 735

15

79.
Razem
X
80.
81.

82.

874

3 470

3

1735

Gm. Os. Zdrowia

KW16554
194678, 60

Działka przy
spółdzielni
mieszkaniowej
Spółdzielnia
,,Centrum”

KW30477

1735

470
875

2 950

873 9 080
(obecn
ie
873/2,
873/3,
873/4,
873/5,
873/6,
873/7,
873/8)
870
(obecn
ie
870/1,
870/3,
870/4)
521/2
5 190
(obecn
ie
521/3,
521/4,
521/5)

30 000
84 337

56 452

KW36901
KW53572/9
KW54093/4
KW30293/2
KW54095/8
KW26602/1

Spółdzielnia
,,Centrum”

KW54095/8
KW30293/4
KW26602/1
KW54095/8
KW54094/1
KW26602/1

Spółdzielnia
,,Robotnik”

KW31108/6
KW30320/1

Piekary

obręb Piekary

522/2
(obecn
ie
522/3,
522/4,
522/5)
83.

84.
Razem
XI
85.

523/2
872 4 450
(obecn
ie
872/3,
872/4,
872/6)
170/1
2 400

24 070

46 300

13 600

230 689

14 500

21 750

Piekary

KW33054/6

1 000
1 200

4 200

Sklep Witów
Rola Witów

KW30471
KW30493

88.

166
(teczka
poz.
57)
90/1
90/2
91/1
685

1 750

7 875

Akt Not. 4430/2007

89.

172

1 800

2 700

,,Afra” obręb
Piątek
Zlewnia mleka
Janków; OSP
Janków

86.
87.

2 200

KW29929/0

16

90.

347/3

1

1 500

000
Razem
XII
Razem
:
I, II,
III, IV,
V, VI,
VII,
VIII,
IX, X,
XI, XII

21 250

40225

779 932

6 725 584,72

Zlewnia mleka
Konarzew

KW30473

Razem budynki:
7 713 121,60

SPRAWY OBYWATELSKIE
Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2019r. liczba kobiet i mężczyzn zmniejszyła się o 61 osób,
przez co na dzień 31 grudnia 2019r. liczba mieszkańców wynosiła 5955 osób, w tym 3020 kobiet
i 2935 mężczyzn.
- liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 428 osób, a liczba mężczyzn wynosiła 503
osoby.
- liczba kobiet w wieku produkcyjnym wynosiła 1715 osób, a liczba mężczyzn w wieku
produkcyjnym wynosiła 2030 osób.
- liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 877 osób, a liczba mężczyzn 402 osoby.
Migracje przebiegały w kierunku miast, związane były z podjęciem pracy przez
mieszkańców. Na początku 2019r. na terenie gminy zamieszkiwało 6016 osób, natomiast na
koniec 2019r. liczba mieszkańców zmniejszyła się i wynosiła 5955 osób.
Na terenie gminy w 2019r. zameldowano 626 osób – z przewagą pobytu czasowego
cudzoziemców (pobyt stały, pobyt czasowy). Nadano w 2019 roku 237 numerów PESEL dla
cudzoziemców.
Urząd Stanu Cywilnego
W 2019r. urodziło się w gminie Piątek 61 dzieci: w tym 30 dziewczynek i 31 chłopców.
Zmarło: 93 osób (w tym 50 kobiet i 43 mężczyzn). Najczęstszą przyczyną zgonów była
niewydolność krążeniowo - oddechowa i nowotwory. W 2019r. nie odnotowano zgonów
niemowląt.
W 2019r. sporządzono 67 akty stanu cywilnego (zgony, małżeństwa)
Wydano 474 odpisy aktów stanu cywilnego.
Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego z ksiąg papierowych przenoszona jest na bieżąco.
W 2019r. zmigrowano - 490 aktów stanu cywilnego.
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Dowody osobiste
W 2019r.w gminie wydano 329 dowodów osobistych. Unieważniono 54 szt. dowodów
osobistych ze względu na kradzież lub zagubienie. Przeciętny czas oczekiwania na wydanie
dowodu osobistego w 2019 roku wynosił około 21 dni.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 r.
Lp.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zadanie
inwestycyjne

Wartość
zadania

Środki
własne

Uzyskane
dofinansowanie

151.541053

151.541053

0,00

Zadanie
zakończone

Wykup działek

93.197,98

93.197,98

0,00

Zadanie
zakończone

Zasilanie
energetyczne oraz
opomiarowanie
pomieszczeń
gospodarczych w
budynku świetlicy
wiejskiej w
Pokrzywnicy

19.311,00

19.311,00

0,00

Zadanie
zakończone

5.520,00

Urząd
Marszałkowski
10.000,00

Zadanie
zakończone

0,00

Zadanie
zakończone

Budowa
oświetlenia
ulicznego w
Piekarach

Budowa placu
zabaw dla dzieci w
Piątku
Projekt sieci
wodociągowej przy
terenach
inwestycyjnych

15.520,00

UWAGI

14.934,00

14.934,00

Zakup działki na
powiększenie
terenu przy Szkole
Podstawowej w
Czernikowie

143.882,93

143.882,93

0,00

Zadanie
zakończone

Remonty dachów
na budynkach
gminnych

120.600,00

120.600,00

0,00

Zadanie
zakończone

0,00

Zadanie w
trakcie
realizacji

Remont budynku
gminnego w
Piekarach

91.677,99

91.677,99
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Remont budynku
Urzędu Gminy w
Piątku

149.989,23

149.989,23

0,00

Zadanie
zakończone

Budowa parkingu z
kostki betonowej
na terenie szkoły
podstawowej w
Czernikowie

130.000,00

130.000,00

0,00

Zadanie
zakończone

Rozbudowa i
przebudowa
budynku Szkoły
Podstawowej w
Czernikowie wraz z
infrastrukturą
techniczną

1.604.139,90

1.604.139,90

0,00

Zadanie
zakończone

378.992,83

Urząd
Wojewódzki
345.785,00

Zadanie
zakończone

296.443,91

Urząd
Marszałkowski
22.347,00

Zadanie
zakończone

1.569.899,05

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
Urząd
Marszałkowski
1.467.160,45

Przebudowa drogi
gminnej w
miejscowości
Pęcławice
Przebudowa drogi
gminnej w
miejscowości
Jasionna
Kompleksowa
termomodernizacja
budynków
szkolnych wraz z
salą gimnastyczną
Szkoły
Podstawowej w
Piątku

724.777,83

318.790,91

5.745.380,45

Zadanie
kontynuowane
wykonano na
31.12.2019r.
3.037.059,00

Poddany termomodernizacji budynek Szkoły Podstawowej w Piątku
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
W 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 66 mieszkań będących
w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku oraz Urzędu
Gminy Piątek (lokale przy ul. Łowickiej 11). Łączna powierzchnia wszystkich lokali to
2.391,26 m² . Wszystkie mieszkania są wyposażone w przyłącze wodociągowe natomiast
45 lokali posiada przyłącze kanalizacyjne.
W zasobach gminnych znajduje się 16 budynków, które zawierają:
6 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 536,47 m²
66 lokali mieszkalnych o powierzchni łącznej 2.391,26 m²
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 36,23 m².
Zwiększenie ilości mieszkań w porównaniu z rokiem poprzednim było spowodowane
przejęciem od Starostwa Powiatowego lokali położonych przy ul. Łowickiej 11.
W 2019 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły łącznie 6 638,81 zł z tytułu niewywiązywania się z umów najmu lokali
mieszkalnych. Wobec dłużników ZGKiM w Piątku prowadzi postępowania egzekucyjne.
Zmodernizowano instalacje elektryczną w budynku komunalnym położonym przy
ulicy Pokrzywnej 15. Wykonano remont – elewacja i naprawa dachu - budynek
komunalny położony przy ulicy Jana Pawła II 6. Na bieżąco wykonywano drobne naprawy
w lokalach komunalnych. Zakupiono również garaż (blaszak) celem zapewnienia
pomieszczenia gospodarczego dla najemcy lokalu komunalnego położonego w budynku
komunalnym przy ul. Jana Pawła II 6. Wyremontowano pomieszczenia gospodarcze przy
byłej szkole podstawowej w Goślubiu oraz zakończono remont w budynku weterynarii
przy ulicy Łowickiej.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Realizując zadania ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki
mieszkaniowe dla 13 rodzin na kwotę 26 183,75 zł wraz z dodatkiem energetycznym.
Podstawą przyznania dodatku mieszkaniowego jest: spełnienie kryterium dochodowego,
tytuł prawny oraz powierzchnia normatywna zajmowanego lokalu. Kwota najniższego
dodatku wynosiła: 29,82 zł, zaś kwota najwyższego: 310,61 zł.
Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku nie przekraczał 125% najniższej emerytury tj.
1.375,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 175% w przypadku prowadzenia
jednoosobowego gospodarstwa domowego tj. 1.925,00 zł.
W roku 2019 dodatek energetyczny otrzymały 2 rodziny w wysokości 204,52 zł.
Dodatek energetyczny otrzymują osoby i rodziny uprawnione do dodatku
mieszkaniowego oraz posiadające umowę z zakładem energetycznym. Wysokość dodatku
energetycznego wynosi 11,35 zł dla gospodarstwa 1-osobowego, 15,77 zł dla
gospodarstw domowych o liczbie od 2-4 osób, 18,92 zł dla gospodarstw powyżej 5 osób.
Po przeprowadzeniu aktualizacji rejestru, kilka osób złożyło wniosek o wykreślenie z listy
osób oczekujących. Na koniec 2019 roku zgodnie z prowadzonym Rejestrem osób
oczekujących, na lokale mieszkalne z zasobów gminnych, oczekiwało 46 rodzin.
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WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W GMINIE PIĄTEK

L.P.
1

2

Miejsce położenia Nr. Ilość
budynku
Lokali
Piątek ul. Pokrzywna 10 1
11
2

Piątek ul. Kościelna 16 4

woda + kanał

Stan
techniczny
dobry

Pow.
użytk.m2
51,79

woda + kanał

dobry

51,04

3

woda + kanał

dobry

51,25

4

woda + kanał

dobry

51,91

5

woda + kanał

dobry

34,34

10

woda + kanał

dobry

34,93

6

woda + kanał

dobry

22,28

7

woda + kanał

dobry

21,84

8

woda + kanał

dobry

25,48

9

woda + kanał

dobry

25,48

1

woda + kanał

dobry

30,30

1

woda + kanał

dostateczny

45,84

2

woda + kanał

dostateczny

28,06

1

woda + kanał

dostateczny

26,58

Wyposażenie

Piątek ul. Belwederska 2
1

1

woda + kanał

dostateczny

29,40

3

2

woda + kanał

dostateczny

29,40

4

Piekary 25 B

2

woda na zewnątrz niedostateczny 54,50

3

woda na zewnątrz niedostateczny 42,10

2

5

Balków 91

1

91/3 woda na zewnątrz bardzo zły

38.69

6

Łęka 39/5

1

1

woda

bardzo zły

77,28

7

Konarzew 27

2

1

woda + kanał

dostateczny

31,18

2

woda + kanał

dostateczny

13,76

1

woda + kanał

dobry

41,94

4

woda+ kanał

dobry

52,74

5

woda+ kanał

dobry

40,07

2

woda+ kanał

dobry

49,23

3

woda+ kanał

dobry

49,50

8

Goślub 17

5

Sposób
Zagospodar.
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Urnowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
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L.P.
9

10

11

12

Miejsce położenia Nr.
Ilość
budynku
Lokali
6
Piątek ul. Pokrzywna 1 7

Piątek ul. Pokrzywna
13

6

Piątek ul. Jana Pawła 6 6

Piątek,
ul. Pokrzywna 15

9

Wyposażenie

woda + kanał.

Stan
techniczny
dostateczny

Sposób
Pow.
Zagospodar.
użytk.m2
Umowa najmu czas
28,39

2

woda + kanał

dostateczny

25,82

1

woda + kanał

dostateczny

34,50

7

woda + kanał

dostateczny

26,55

9

woda + kanał

dostateczny

34,60

10

woda + kanał

dostateczny

13,00

8

woda + kanał

dostateczny

20,11

1

woda + kanał

dostateczny

21,34

2

woda + kanał

dostateczny

20,80

3

woda + kanał

dostateczny

24,24

4

woda + kanał

dostateczny

21,91

5

woda + kanał

dostateczny

22,84

6

woda + kanał

dostateczny

22,84

2

woda + kanał

dobry

24,00

3

woda + kanał

dobry

16,00

5

woda + kanał

dobry

19,59

6

woda + kanał

dobry

19,70

1

woda + kanał

dobry

16,00

woda + kanał

dobry

16,00

1

woda +wsp. wc

niedostateczny 35,12

2

woda +wsp. wc

niedostateczny 61,32

4

woda +wsp. wc

niedostateczny 18,75

5

woda +wsp. wc

niedostateczny 33,38

6

woda +wsp. wc

niedostateczny 14,44

7

woda +wsp. wc

niedostateczny 13,88

7A

woda +wsp. wc

niedostateczny 23,25

8

woda +wsp. wc

niedostateczny 43.50

9

woda +wsp. wc

niedostateczny 40,43

nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu na czas
określony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
Umowa najmu czas
nieokreślony
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L.P.
13

14

15

Miejsce położenia Nr. Ilość
budynku
Lokali
2
Piątek ul. Stodolniana 5
6 Lokale mieszkalne

16

Piątek, ul. Łowicka 18 1

17

Piątek, ul. Łęczycka 13 1

18

Piątek, ul. Łęczycka 15
1
lok. użytkowy

Woda ciepła
zimna - kań. co.

Stan
Pow.
techniczny
użytk.m2
bardzo dobry 84,00

Sposób
Zagospodar.
Umowa najmu czas
nieokreślony

5

Woda ciepła
zimna - kań. co.

bardzo dobry

66,00

Umowa najmu czas
nieokreślony

1

Woda ciepła
zimna - kań. co.

bardzo dobry

67,30

Umowa najmu czas
nieokreślony

4

Woda ciepła
zimna - kań. co.

bardzo dobry

44,00

Umowa najmu czas
nieokreślony

3

Woda ciepła
zimna - kań. co.

bardzo dobry

50,00

Umowa najmu czas
nieokreślony

Woda zimna kań. co.

bardzo dobry 189,90

Umowa najmu czas
nieokreślony

Woda zimna kań. co.

bardzo dobry

73,66
25,00

Umowa najmu czas
nieokreślony

Woda zimna kań. co.

bardzo dobry

147,00
7,50

Umowa najmu czas
nieokreślony

Woda zimna kań. co.

bardzo dobry

50,00

Umowa najmu czas
nieokreślony

Woda zimna kań. co.

bardzo dobry

43,91

Lokal wolny

1

Woda ciepła
zimna - kań. co.

bardzo dobry

75,00

Umowa najmu czas
określony

5

Woda ciepła
zimna - kań. co.

bardzo dobry

24,92

Umowa najmu czas
określony

2

Woda ciepła
zimna - kań. co.

bardzo dobry

63,53

Umowa najmu czas
określony

4

Woda ciepła
zimna - kań. co.

bardzo dobry

32,46

Umowa najmu czas
określony

1

Woda zimna +
kanał

dobry

100,84

Umowa najmu czas
nieokreślony

1

Woda zimna +
kanał

dostateczny

20,00

Umowa najmu czas
nieokreślony

1

Woda zimna +
kanał

dostateczny

32,00

Umowa dzierżawy

Piątek ul. Stodolniana 5
6 lokale użytkowe

Piątek, ul. Łowicka 11 4

Wyposażenie
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WODA, ŚCIEKI
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świadczył na rzecz Gminy Piątek
i jej mieszkańców w roku 2019 następujące usługi:
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę, - odprowadzanie ścieków do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej i odbiór ścieków beczką asenizacyjną,
- administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym,
- wykonywanie prac przy użyciu maszyn specjalnych na zlecenie mieszkańców
gminy, na zlecenie Gminy Piątek,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- wykonywanie nowych przyłączy wodociągowych.

I. WODA
Na terenie gminy Piątek eksploatowane są dwa ujęcia wody, tj.:
- Stacja uzdatniania wody w Piątku, z której dostarczono gospodarstwom domowym
197.810 m3 wody,
- Stacja uzdatniania wody w Pokrzywnicy, z której dostarczono gospodarstwom
domowym 173.220 m3 wody.
Łącznie z obu ujęć mieszkańcom gminy Piątek dostarczono 371.030 m3 wody.
Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej w gminie Piątek wynosi
217,800 km. Stan na dzień 01 stycznia 2019 roku długości eksploatowanej sieci
wodociągowej wynosił 217,800 km. W roku 2019 nie prowadzono inwestycji rozbudowy
istniejącej sieci wodociągowej. Na bieżąco usuwano awarie wodociągowe.
W roku 2019 wykonano 27 przyłączy wodociągowych, w tym do świetlicy
wiejskiej w miejscowości Konarzew i świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary.
II. ŚCIEKI
Na terenie gminy Piątek eksploatowane są dwie oczyszczalnie ścieków na potrzeby
odbioru ścieków od mieszkańców gminy Piątek, tj.:
- oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna w Piątku, ilość ścieków
odebranych od mieszkańców gminy wyniosła 87.152,00 m3
- oczyszczalnia ścieków biologiczna w miejscowości Goślub, ilość odebranych
ścieków wyniosła 5.299,37 m3.
Długość zbiorczej kanalizacji sanitarnej w całym okresie, którego raport dotyczy
wyniosła 17,1 km. W roku 2019 nie prowadzono inwestycji rozbudowy istniejącej sieci
kanalizacyjnej. Na bieżąco udrażniano sieć kanalizacyjną i usuwano awarie. Zakupiono
dmuchawę do reaktora – oczyszczalnia ścieków w Piątku.
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W roku 2019 wykonano 3 przyłącza kanalizacyjne, w tym do świetlicy wiejskiej
w miejscowości Konarzew i świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary.
III. POZOSTAŁE USŁUGI ZGKiM
W roku 2019 świadczono usługi na zlecenie Gminy Piątek i jej mieszkańców przy
użyciu maszyn specjalnych, tj. usługi koparką, usługi koparko-ładowarką, usługi
minikoparką, koszenie terenów zielonych, odśnieżanie dróg gminnych. Dla Gminy Piątek
zostały zrealizowane m. in. usługi:
- kopanie rowu w miejscowościach: Żabokrzeki, Łęka;
- utwardzenie gruntowej drogi gminnej w miejscowości Pęcławice;
- wykonano przepusty pod drogami m.in. przepust w Krzyszkowicach;
- prace dla Spółki Wodnej.

ZGKiM w Piątku – oczyszczalnia ścieków w Piątku

ZGKiM w Piątku – stacja uzdatniania wody w Piątku, ul. Stodolniana
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EDUKACJA
Na terenie gminy Piątek, w 2019 r. funkcjonowały następujące placówki oświatowe,
dla których Wójt Gminy Piątek był organem prowadzącym :

Liczba oddziałów

Liczba godzin zajęć
dodatkowych płatnych z
budżetu Gminy

Liczba uczniów objętych
nauczaniem indywidualnym

63

136

9,75

0

6

0

19,96

60

40

100

3,5

0

10

0

43,72

193 164

357

15

1

18

24

Razem

73

dziewczęta

11,31

chłopcy

Placówka

Liczba uczniów

Liczba pracowników obsługi i
administracji

Liczba nauczycieli w
przeliczeniu na pełne etaty

 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie,
 Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku.

stan w roku szkolnym 2019/2020 wg SIO (30 IX/10 X 2019)
Gminne Przedszkole im. Jana
Pawła II w Piątku
Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Czernikowie
Szkoła Podstawowa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Piątku
RAZEM

74,99 326 267 593

28,25

1

34

24

Liczba nauczycieli w osobach wg aktualnych stopni awansu zawodowego

Nazwa szkoły /
placówki
Szkoła
Podstawowa
im. Orła Białego
w Czernikowie
Gminne
Przedszkole im.
Jana Pawła II w
Piątku
Szkoła
Podstawowa
im. Marszałka
Józefa
Piłsudskiego w
Piątku

Bez stopnia
Nauczyciel Nauczyciel Nauczyciel
Nauczyciel
awansu
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
zawodowego

Razem

0

2

3

5

10

20

0

0

3

5

4

12

0

0

4

7

31

45
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Wójt Gminy Piątek będący organem prowadzącym szkoły podstawowe i przedszkole
sprawował nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych. Nadzorowi Wójta Gminy Piątek podlegało w szczególności:
 prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami
budżetowymi oraz pozyskanymi przez nie środkami pochodzącymi z innych
źródeł, a także gospodarowanie mieniem;
 przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy pracowników i uczniów;
 przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkola.
Wydatki na oświatę
Wydatki Gminy Piątek na oświatę (w tym obsługę księgowo-finansową) zarówno
na zadania własne jak i zlecone wynosiły 8 495 622,78 zł, z czego 5 179 019,00 zł
(60,96%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
Koszty utrzymania placówek oświatowych w latach 2015-2019 (zł)
PLACÓWKA
Szkoła
Podstawowa im.
Orła Białego w
Czernikowie
Szkoła
Podstawowa im.
Marszałka Józefa
Piłsudskiego w
Piątku
Gimnazjum im.
prof. Stefana
Pieńkowskiego w
Piątku
Razem
Oddział/y
przedszkolne
Szkoły
Podstawowej im.
Orła Białego w
Czernikowie
Gminne
Przedszkole im.
Jana Pawła II w
Piątku
Razem
OGÓŁEM

2015

2016
SZKOŁY

2017

2018

2019

837 827,73

789 915,40

825 694,63

1 062 359,24

1 506 229,52

2 422 938,85

2 467 260,26

2 547 251,91

4 199 876,36

4 150 181,75

1 999 031,94

1 913 767,65

1 787 405,24

-

-

5 259 798,52
5 170 943,31 5 160 351,78 5 262 235,60
PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

5 656 411,27

54 250,47

52 565,97

66 244,46

74 126,16

103 527,75

1 039 539,61

998 905,59

1 040 366,87

1 203 567,96

1 448 352,40

1 093 790,08
6 353 588,60

1 051 471,56
6 222 414,87

1 106 611,33
6 266 963,11

1 277 694,12
6 539 929,72

1 551 880,15
7 208 291,42
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PORÓWNANIE KWOT OTRZYMANYCH W LATACH 20102019 SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I DOTACJI
P RZE D S ZKO L N EJ
Otrzymana subwencja oświatowa

Otrzymana dotacja przedszkolna
152 464,01 zł

2019

5 179 019,00 zł
152 987,91

2018

4 682 802,00 zł
156 546,00 zł

2017

4 545 844,00 zł
169 880,00 zł

2016

4 683 465,00 zł

2015

4 725 362,00 zł

2014

4 553 410,00 zł

2013

4 512 246,00 zł

2012

4 588 467,00 zł

2011

166 763,00 zł
189 616,66 zł

66 687,64 zł
- zł

4 337 855,00 zł

2010

- zł

4 201 912,00 zł

- zł

Udział subwencji oświatowej oraz dotacji przedszkolnej w wydatkach na
funkcjonowanie oświaty
71,24%
70,03%
60,96%
64,62%
64,94%
73,59%

2010

71,96%

2011

2012

70,52%

69,26%

2013

2014

2015

2016

64,73%

2017

2018

2019

Nauka nowożytnych języków obcych
W szkołach odbywała się nauka nowożytnych języków obcych :
 języka angielskiego uczyło się 431 uczennic i uczniów,
 dodatkowego języka obcego (niemieckiego) uczyło się 116 uczennic i uczniów.
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Również dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym uczyły się języka angielskiego.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
W ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i
Młodzieży Wójt Gminy Piątek przyznał w 2019 r. stypendia za szczególne osiągnięcia
w nauce i sporcie dla uczniów w łącznej kwocie 6 500,00 zł.
Organizacja dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych
Dowożenie dzieci/uczniów na zajęcia przedszkolne i szkolne było organizowane
przez Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku w ścisłej współpracy z dyrektorami
placówek oświatowych. Rozkład jazdy autobusów był dostosowany do tygodniowych
planów nauczania oraz umożliwiał uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych.
Dowożenie odbywało się z wykorzystaniem autobusów zewnętrznej firmy,
wyłonionej w wyniku przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych wraz
z opiekunami, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Wg stanu na dzień 01.10.2019 r. 327 uczennic i uczniów (zarówno ze szkół jak
i z przedszkola i oddziałów przedszkolnych), stanowiących 55.14 % wszystkich dzieci/
uczniów było dowożonych do placówek oświatowych.
Zgodnie z umową zawartą z przewoźnikiem, oprócz dowożenia dzieci/uczniów na
zajęcia przedszkolne oraz szkolne, placówki miały również możliwość wykorzystania
autobusów do przewozów specjalnych związanych z realizacją ich zadań statutowych
(wycieczki przedmiotowe, zajęcia pozaszkolne, zawody sportowe, imprezy itp.).

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Na terenie Gminy Piątek działały 192 podmioty zarejestrowane w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym: 4 w sekcji A - rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; 14 w sekcji C -przetwórstwo przemysłowe; 1 w sekcji E
– dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją; 33 w sekcji F - budownictwo; 77 w sekcji G - handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; 15 w sekcji H – transport
i gospodarka magazynowa; 5 w sekcji I - działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi; 2 w sekcji K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
1 w sekcji L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; 13 w sekcji M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 4 w sekcji N - działalność w zakresie
usług administrowania i działalność wspierająca; 2 w sekcji P - edukacja; 12 w sekcji Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 9 w sekcji S - pozostała działalność usługowa.
W 2019 roku na terenie Gminy Piątek rozpoczęło działalność gospodarczą 15
nowych podmiotów a 18 podmiotów złożyło wnioski o wykreślenie z ewidencji
działalności gospodarczej.
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Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych była sekcja G związana
z handlem hurtowych i detalicznym oraz naprawą pojazdów samochodowych
z włączeniem motocykli.
Nowo założone przedsiębiorstwa w większej części należą do sekcji G - handel hurtowy
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle oraz sekcji F –
budownictwo.
W porównaniu z 2018 rokiem nastąpił spadek w stosunku do 2019 r o trzech
przedsiębiorców.

Największa w Polsce hala magazynowa Leroy Merlin – Piątek, ul. Łowicka 33

INFRMASTUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACJA
Na dzień 1 stycznia 2019 r. długość dróg wynosiła 116,617 km dróg. Na dzień
31 grudnia 2019 r. długość dróg nie zmieniła i wynosiła 116,617 km w tym:
- Drogi bitumiczne o długości 73,170 km.
- Drogi gruntowe o długości 43,447 km.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne
kategorie dróg publicznych, był następujący:
 drogi bitumiczne – stan dobry,
 drogi gruntowe – stan dobry
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Zgodnie z uchwałą Nr 199/XXXV/02 Rady Gminy Piątek z dnia 21.03.2002 r. w sprawie
zaliczenia dróg na terenie Gminy Piątek do kategorii dróg gminnych Gmina Piątek posiada
następujące drogi:
Nr ewidencyjny
drogi

Sołectwo

Nazwa drogi (ulicy)

Uwagi

G000001 (1004062)

Łubnica

104060E

G000002 (1004062)

Górki Łubnickie, Żabokrzeki

(Nowy Gaj) - gr.gm.Góra św.Małgorzaty - Łubnica
(Bryski) - gr.gm.Góra św.Małgorzaty - Żabokrzeki
- Górki Łubnickie
gr.gm.Góra św.Małgorzaty - Balków - Goślub
Goślub (leśniczówka) - Janowice - Łubnica - Górki
Łubnickie
droga przez Goślub II w łąki
dr.pow.nr 2514E - przez Balków w łąki
od dr.gm.nr 104201E - przez Balków w łąki
Balków - gr.gm.Góra św.Małgorzaty - (Nowy Gaj)
dr.pow.nr 2514E - Janówek
droga przez Janowice

104203E
104204E
104205E
104206E
104207E
104208E

Pęcławice - Włostowice - Górki Pęcławskie

104209E

droga przez Włostowice Wieś
Pęcławice - Janków - Orądki

104210E
104211E

Pęcławice - Górki Pęcławskie - Orądki - Rogaszyn

104212E

Rogaszyn - Jankówek - Janków
droga przez Piekary
droga przez Michałówkę
Sułkowice II - Łęka - Orenice - gr.gm.Bielawy (Łazin)
droga przez Łękę
Orenice - Oreniczki
droga przez Łękę Małą
Łubnica - Pokrzywnica
Łubnica od dr.gm.nr 104202E do dr.gm.nr
104220E
Łubnica od dr.gm.nr 104202E w kierunku Górek
Łubnickich
od dr.pow.nr 2514E - Żabokrzeki w
kier.Stefanowa Łubnickiego
Czerników - Mysłówka - Śladków Rozlazły gr.gm.Zgierz - (Śladków Górny)
Czerników - Boguszyce
Mysłówka - gr.gm.Zgierz - (Wypychów)
droga przez Śladków Rozlazły
droga przez Śladków Podleśny
droga przez Pokrzywnicę
Śladków Rozlazły - gr.gm.Zgierz - (Śladków
Górny)
Sypin - Boguszyce
Krzyszkowice - Pokrzywnica - łąki
Broników - Bielice - Sułkowice II

104213E
104214E
104215E

G000003 (1004062)

Goślub, Balków

G000004 (1004062)

Goślub, Janowice, Łubnica,
Górki Łubnickie

G000005 (1004062)
G000006 (1004062)
G000007 (1004062)
G000008 (1004062)
G000009 (1004062)
G000010 (1004062)
G000011 (1004062)
G000012 (1004062)
G000013 (1004062)
G000014 (1004062)
G000015 (1004062)
G000016 (1004062)
G000017 (1004062)
G000018 (1004062)

Goślub
Balków
Balków
Balków
Janowice
Janowice
Pęcławice, Włostowice, Górki
Pęcławskie
Włostowice
Pęcławice, Janków, Orądki
Pęcławice, Górki Pęcławskie,
Orądki, Rogaszyn
Rogaszyn, Janków
Piekary
Michałówka
Orenice, Łęka, Sułkowice
Drugie

G000019 (1004062)
G000020 (1004062)
G000021 (1004062)
G000022 (1004062)

Łubnica, Pokrzywnica

G000023 (1004062)

Łubnica

G000024 (1004062)

Łubnica, Górki Łubnickie

G000025 (1004062)

Żabokrzeki

G000026 (1004062)

Czerników, Mysłówka,
Śladków Rozlazły

Łęka
Orenice
Łęka

G000027 (1004062)
G000028 (1004062)
G000029 (1004062)
G000030 (1004062)
G000031 (1004062)

Czerników, Boguszyce

G000032 (1004062)

Śladków Rozlazły

G000033 (1004062)
G000034 (1004062)
G000035 (1004062)

Krzyszkowice, Pokrzywnica

G000036 (1004062)

Mysłówka
Śladków Rozlazły
Śladków Podleśny
Pokrzywnica

Boguszyce, Sypin
Bielice, Sułkowice Drugie
Sułkowice Pierwsze,
Sułkowice Drugie

G000037 (1004062)

Witów, Stare Piaski

G000038 (1004062)
G000039 (1004062)
G000040 (1004062)

Witów, Jasionna
Witów
Witów

Sułkowice I - Niedziałki - Sułkowice II
Witów - Leżajna - gr.gm.Bielawy - (Piaski
Bankowe)
Witów - Jasionna
droga przez Witów
droga przez Witów do lasu

104085E
104201E
104202E

104216E
104217E
104218E
104219E
104220E
104221E
104222E
104223E
104224E
104225E
104226E
104227E
104228E
104229E
104230E
104231E
104232E
104233E
104234E
104235E
104236E
104237E
104238E
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G000041 (1004062)
G000042 (1004062)
G000043 (1004062)
G000044 (1004062)
G000045 (1004062)
G000046 (1004062)
G000047 (1004062)
G000048 (1004062)
G000049 (1004062)
G000050 (1004062)
G000051 (1004062)
G000052 (1004062)
G000053 (1004062)
G000054 (1004062)
G000055 (1004062)
G000056 (1004062)
G000057 (1004062)
G000058 (1004062)
G000059 (1004062)
G000060 (1004062)

Konarzew, Witów
Konarzew
Konarzew
Krzyszkowice
Krzyszkowice, Konarzew
Konarzew
Piątek
Piątek
Piątek
Piątek
Piątek
Piątek
Piątek
Piątek
Piątek
Piątek
Piątek
Piątek
Piątek
Piątek

G000061 (1004062)

Jasionna, Stare Piaski

G000062 (1004062)

Śladków Podleśny

G000063 (1004062)
G000064 (1004062)

Sypin, Borowiec
Pokrzywnica

Konarzew - droga przez Witów w łąki
Konarzew - gr.gm.Zgierz - (Zdzisławów)
droga przez Błonie do lasu
droga przez Krzyszkowice
Krzyszkowice - Konarzew
od dr.pow.nr 2528E - do dr.gm.nr 104244E
droga do oczyszczalni ścieków
ul. Belwederska
ul. Błonie
ul. Konarskiego
ul. Kościelna
ul. Nadrzeczna
ul. Stodolniana, ul. Polna, ul. Bitwy nad Bzurą
ul. Jana Pawła II
ul. Nowy Świat
ul. Pokrzywna
ul. Rynek
ul. Strażacka
ul. Szkolna
ul. Szpitalna
(Stare Piaski) - gr.gm.Bielawy - Jasionna Jasionna Folwark
(Małachowice) - gr.gm.Ozorków - Śladków
Podleśny
(Gieczno) – gr .gm. Zgierz - Borowiec - Sypin
droga przez Pokrzywnicę II

104239E
104240E
104241E
104242E
104243E
104244E
104245E
104246E
104247E
104248E
104249E
104250E
104251E
104252E
104253E
104254E
104255E
104256E
104257E
104258E
105022E
120102E
120351E
b.n.

Pęcławice - przebudowana/zmodernizowana droga gminna
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Transport drogowy
Gmina Piątek położona jest w Niecce Łęczyckiej w województwie Łódzkim,
powiecie Łęczyckim. Sieć drogową Gminy Piątek wytyczają następujące szlaki drogowe:
Autostrada A1 – (Gdańsk – Gorzyczki) z węzłem „Piątek”, który poprzez drogę
wojewódzką nr 703, zapewnia powiązanie z wewnętrznym układem gminy.
Droga wojewódzka nr 702 – przebiegająca w całości na terenie województwa łódzkiego,
przez powiaty: kutnowski, łęczycki i zgierski. Droga ta liczy ok. 44 km.
Trasa ta jest głównym połączeniem drogowym między Kutnem a Łodzią.
Droga wojewódzka nr 703 – przebiegająca w całości na terenie województwa łódzkiego,
przez powiaty: poddębicki, łęczycki i łowicki. Droga ta liczy ok. 84 km. Na odcinku ok.
2 km (Poddębice) pokrywa się z DK72. Droga połączona jest z autostradą A2 węzłem
Wartkowice, oraz z autostradą A1 węzłem Piątek.
W sąsiedztwie Gminy Piątek przebiegają drogi krajowe pełniące funkcje ważnych
korytarzy transportowych o znaczeniu państwowym.
- Droga krajowa nr 60 – Ostrów Mazowiecka – Łęczyca;
- Droga krajowa nr 91 – Gdańsk – Łódź i Głuchów – Częstochowa;
- Droga krajowa nr 92 – Rzepin – Poznań – Warszawa.

Piątek – rondo na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 702 i 703

Komunikacja w 2019 r.

Z transportu zbiorowego zarządzanego przez gminę skorzystało 3812
mieszkańców
(w głównej mierze są to uczniowie dojeżdżający do szkół). Łączny przebieg roczny na
siedmiu liniach komunikacyjnych wyniósł 138 821 km. Linie autobusowe obsługiwane
były przez 7 autobusów: dwa autobusy (od 18 do 50 miejsc), pięć autobusów (powyżej
50 miejsc) – Na terenie Gminy Piątek zlokalizowanych było łącznie 51 przystanków
Roczny koszt funkcjonowania linii komunikacyjnych wyniósł 415 642,50 zł
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Przez Gminę Piątek nie przebiega linia kolejowa, a najbliższe stacje kolejowe
położone są w miejscowościach: Łęczyca, Kutno, Ozorków, Łowicz, Zgierz. W Gminie
Piątek transport zbiorowy realizowany jest przez firmę PKS Łęczyca oraz przez
prywatnych przewoźników pomiędzy Łęczycą, Kutnem, Łodzią i Łowiczem. Głównymi
generatorami ruchu na terenie powiatu łęczyckiego są głównie zakłady pracy i szkoły.
Miejsca pracy czy szkoły generują ruch o charakterze codziennych, cyklicznych
przemieszczeń odbywanych o określonych porach i po określonej trasie. Generatorami
ruchu są ponadto obiekty użyteczności publicznej, a więc ogólnodostępne budynki
przeznaczone dla administracji publicznej, kultury, opieki zdrowotnej, sportu, rekreacji
i turystyki. Pełnione przez nie funkcje determinują charakter realizowanych do nich
podroży, w tym cykliczność, częstotliwość i pory odbywania podroży.
Życie towarzyskie, potrzeby kulturalne, ochrona zdrowia, urzędy oraz inne instytucje
publiczne generują przewozy wykazujące się brakiem regularności, nierzadko
incydentalnością, o zróżnicowanej częstotliwości odbywania podroży i rożnych porach
przemieszczania się.
Znaczną liczbę podroży pracowniczych generuje na terenie gminy nowo powstały
magazyn Leroy Merlin, ale też dojazd do większych zakładów przemysłowych
zlokalizowanych w takich miastach jak Łódź, Kutno, Łęczyca czy Łowicz. Na tej trasie
odnotowuje się również znaczną liczbę przejazdów codziennych. W chwili obecnej
większość tych dojazdów realizowanych jest prywatnymi środkami transportu –
samochodami osobowymi. Część realizowana jest połączeniami autobusowymi. Drugą
grupą wykonującą znaczną liczbę dojazdów codziennych poza gminę są uczniowie szkół
średnich. Uczniowie stanowią jedną z liczniejszych grup klientów transportu zbiorowego
stale korzystających z usług przewozowych, potrzebują mieć zatem możliwość
sprawnego i szybkiego połączenia z miejsca zamieszkania do miejsca nauki. Realizacja
podroży związana z trasą dom – nauka – dom jest zakwalifikowana do podroży
obligatoryjnych, zasadniczo realizowanych właśnie transportem zbiorowym.
Z terenu gminy Piątek dowożeni są uczniowie do 3 placówek oświatowych na terenie
gminy:
- Gminne przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie
Oświetlenie w 2019 r.

Na terenie Gminy Piątek znajduje się 1568 szt. opraw oświetleniowych
znajdujących się przy drogach publicznych oraz parkingach na terenie Gminy Piątek.
Została podpisana umowa o świadczenie usługi oświetlenia z firmą Energa Oświetlenie
Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. W 2019 r. wykonano prace związane z budową oświetlenia
ulicznego w miejscowości Piekary w ilości 29 szt. opraw oświetleniowych typu LED. Jest
to odrębna linia oświetleniowa, która pozostała na majątku Gminy Piątek.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Miejscowość
Mchowice
Mchowice
Broników
Leżajna 2

Punkt

Nr stacji
zasilającej
Zasilania
SO
SO
SO
SO

S3-1062
S3-1063
S3-1091
S3-1129

Razem opraw
Oprawy Oprawy Razem
sodowe rtęciow oprawy
6
0e
6
8
0
8
21
0
21
21
0
19
34

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Piaski/Leżajna
S3-1192 Rogaszyn Janków
Piątek/Rynek
Piątek/Kutnowska
Piątek Łowicka
Piątek
S3-1309 Górki Łubnickie
Balków
Witów/Marysin
Śladków Rozlazły
Pokrzywnica
Śladków Podleśny
Łętków [Balków]
Balków
Balków
Balków
Janówek [Pomiar po stronie
gminy Góra Św. Małgorzaty]
Łubnica / Janowice
Goślub - Janowice
Goślub Osiedle
Włostowice
Pęcławice
Górki Pęcławskie
Górki Pęcławskie
S3-725 Janków
Janków / Orądki
S3-726 Janków-Orądki
Rogaszyn
Rogaszyn 2
Orenice
Michałówka
S3-731 Piekary
S3-733 Łęka
S3-734 Broników/Łęka
Piątek/Łowicka
Bielice
Piątek/Kutnowska
GAJ "B" [Łubnica]
S3-744 Łubnica
Sułkowice
Sułkowice Drugie S3-746
S3-747 Sułkowice
Krzyszkowice
Leżajna
Piątek/Szkolna
Piątek/Pokrzywna
S3-753 Piątek Młyn

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
TO
TO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

S3-1146
S3-1192
S3-1279
S3-1280
S3-1294
S3-1308
S3-1309
S3-1352
S3-1384
S3-1417
S3-1426
S3-1449
S3-708
S3-713
S3-714
S3-715

8
8
29
17
50
12
14
17
15
10
22
11
13
29
8
27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
8
29
17
50
12
14
17
15
10
22
11
13
29
8
27

SO

S3-716

4

0

4

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
TO
SO
SO
SO
SO
TO
TO
SO
TO
SO
SO
SO
SO

S3-717
S3-718
S3-719
S3-721
S3-722
S3-723
S3-724
S3-725
S3-726
S3-726
S3-727
S3-728
S3-729
S3-730
S3-731
S3-733
S3-734
S3-735
S3-736
S3-737
S3-743
S3-744
S3-745
S3-746
S3-747
S3-748
S3-749
S3-751
S3-752
S3-753

32
26
9
16
12
13
14
12
16
2
11
7
34
16
24
20
18
46
10
33
13
20
30
38
5
34
7
14
26
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32
26
9
16
12
13
14
12
16
2
11
7
33
16
24
20
18
46
10
33
13
20
30
38
5
34
8
14
26
9
35

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Piątek [ul. Konarskiego]
Piątek ul. Stodolniana]
Śladów Rozlazły
Śladków Podleśny
Śladkówek
Mchowice
Czerników/ Mysłówka
Boguszyce
Mysłówka
Sypin
Borowiec
S3-801 Gieczno Błonie
Konarzew
S3-804 Sułkowice Witów
S3-806 Jesionna
Jasionna
Goślub
Śladków Rozlazły
S3-877 Żabokrzeki
Pokrzywnica
Pokrzywnica
Boguszyce/Pokrzywnica
Czerników Kolonia
Piątek/Konarskiego
Marysin
S3-917 Witów
Pokrzywnica
Boguszyce
S3-964 Pęcławice SKR
Łubnica [Pomiar po stronie gminy
Góra Św. Małgorzaty]
Goślub
Konarzew
RAZEM

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
TO
SO
TO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
TO
SO
SO
SO
SO
SO
TO
SO
SO
SO
SO
SO

S3-755
S3-755
S3-789
S3-790
S3-791
S3-792
S3-796
S3-797
S3-798
S3-799
S3-800
S3-801
S3-802
S3-804
S3-806
S3-807
S3-852
S3-869
S3-877
S3-879
S3-879
S3-880
S3-884
S3-896
S3-916
S3-917
S3-927
S3-963
S3-964

11
19
31
15
6
7
34
20
16
24
14
5
32
21
15
16
19
23
24
14
38
33
50
18
31
17
33
15
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
25
31
15
6
7
34
20
16
24
14
5
32
21
15
16
19
23
24
14
38
33
50
18
31
17
33
15
2

SO

S3-985

2

0

2

SO
SO

S3-986
S3-987

8
34
1568

0
0
0

8
34
1568

Piątek – ledowe oświetlenie ulicy Rynek
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną
gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego gminy jest Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek przyjęte
Uchwałą Nr XXVIII/151/2005 Rady Gminy Piątek z dnia 20 października 2005r.
Następnie w 2015r. i 2016r. uchwalono zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Piątek na podstawie Uchwały Nr XI/53/15
Rady Gminy Piątek z dnia 16 listopada 2015r. oraz na podstawie Uchwały Nr XVI/88/16
Rady Gminy Piątek z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania
przestrzennego w gminie. Gmina Piątek zajmuje ok. 133,3 tys. km2. Teren gminy
podzielony jest na 33 sołectwa, w granicach których znajdują się 42 wsie.
W 2013r. Gmina Piątek opracowała miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Piątek dla części obrębu wiejskiego Łęka i Bielice przyjętego na
podstawie Uchwały Nr XXXIV/177/13 Rady Gminy Piątek z dnia 18 listopada 2013r.
W 2017r. Gmina Piątek opracowała nowy miejscowy plan na podstawie Uchwały
Nr XXIX/147/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łęka
i fragmentu obrębu Bielice. Przeznaczenie terenów określonych w planie miejscowym tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
W 2017r. została podjęta Uchwała Nr XXXVI/189/2017 Rady Gminy Piątek z dnia
28 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, JankówJankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice w celu wybudowania linii
elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV wraz z korytarzem technologicznym.
W 2019r. przystąpiono do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek dla fragmentów obrębów
Bielice, Łęka oraz Sypin-Borowiec. Ponadto w 2019r. podjęto na terenie Gminy Piątek
prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z przeznaczeniem pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wzdłuż
autostrady A1 dla fragmentu obrębu Bielice. Miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego objętych było 0,24% powierzchni gminy, z kolei 1,69 % powierzchni
gminy na koniec roku zostało wskazane w Studium do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W 2019r. wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły: „Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 LCZ4402A
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą”, „Budowy
oświetlenia ulicznego w miejscowości Piekary”, „Budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej
T-mobile Polska S.A. SB26774 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Budowy linii
kablowej niskiego napięcia nN oraz kablowej szafki pomiarowej”, „Budowy stacji bazowej
telefonii cyfrowej T-mobile polska S.A. SB26428 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
„Budowy linii kablowej niskiego napięcia nN oraz kablowej szafki pomiarowej”, „Budowy
przyłącza kablowego niskiego napięcia nN -0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym,
budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz budowie stacji
transformatorowej SN/nN 15/0,4kV w miejscowości Goślub-Osada”, „Budowy linii
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napowietrznej średniego napięcia SN, linii kablowej średniego napięcia SN, stacji
transformatorowej słupowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN oraz rozdzielnicy
kablowej szafowej”, „Budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 315/180/125/90/
63/40”. W 2019 roku wydano 65 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 0 dotyczących
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 31 decyzji dotyczących zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 decyzje dotyczące zabudowy usługowej, 30 decyzji
dotyczących zabudowy zagrodowej, 2 decyzje odmowy wydania warunków zabudowy.
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy to 35 dni. Ponadto na
wnioski zainteresowanych wydano 8 wypisów i wyrysów z obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
131 zaświadczeń o przeznaczeniu
nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przez
wnioskodawców zostały przedłożone w kancelariach notarialnych, w bankach, w biurach
geodezyjnych.
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zestawienie zamówień publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
w roku 2019:
Zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty,
o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy i mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy:
Roboty budowlane
Tryb
udzielenia
zamówienia
albo zawarcia
umowy
ramowej

Przetarg

Dostawy

Usługi

Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia
albo
zawarciem
umowy
ramowej

Wartość
zawartych umów
brutto w złotych

Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia
albo
zawarciem
umowy
ramowej

Wartość
zawartych
umów brutto w
złotych

Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia
albo
zawarciem
umowy
ramowej

Wartość
zawartych
umów brutto w
złotych

3

6 430 763,90 zł

1

408 100,00zł

2

1 317 928,50zł

nieograniczony

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy:
Numer ogłoszenia/w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej
albo adres strony internetowej,
na której zamieszczono
ogłoszenie o udzielenie
zamówienia

Opis usługi

Zastosowana procedura

Dz.Urz.UE.

Odbiór i zagospodarowanie

Unieważnienie postępowania kwota oferty
przewyższa środki finansowe założone w
budżecie

2019/S

www.bip.ugpiatek.pl

183-445886,

odpadów komunalnych

ZP.271.7.2019.DM

OCHRONA ŚRODOWISKA
Prognoza oddziaływania na środowisko ,,Programu Ochrony Środowiska na lata
2018-2021 z perspektywą do 2024 roku dla Gminy Piątek” jest dokumentem
analizującym istniejący stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego
Gminy Piątek oraz przedstawiającym cele i zadania konieczne do realizacji
w poszczególnych obszarach interwencji w celu zachowania dobrego stanu środowiska,
a tam gdzie konieczna jest jego poprawa przedstawione zostały działania naprawcze.
W ramach licznych działań z zakresu ochrony środowiska Gmina Piątek udziela
dofinansowania w zakresie:
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, regulamin dostępny pod linkiem:
http://bip.ugpiatek.pl/?app=uchwaly&nid=1704&y=2015. W roku 2019 dofinansowanie
udzielono 29 osobom, na łączną kwotę 86 233,00zł.
- usuwania
i
utylizacji
azbestu,
program
dostępny
pod
linkiem:
http://bip.ugpiatek.pl/?app=uchwaly&nid=2005&y=2016; regulamin dofinansowania
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kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Piątek, dostępny pod linkiem: http://bip.ugpiatek.pl/?app=uchwaly&nid=2006&y=2016.
W 2019 r. zutylizowano 66,050 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z 22
nieruchomości. Gmina Piątek jako beneficjent programu realizowanego przez WFOŚiGW
w Łodzi pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości 29.851,00zł, które zostały
w całości wykorzystane w formie dotacji dla posiadaczy odpadów.
Wójt Gminy Piątek przyjął 55 zgłoszeń oraz dokonał oględzin drzew lub krzewów, które
rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto wydał 2 decyzje na
usunięcie drzew na podstawie art. 83a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
/Dz. U. z 2020 r. poz. 55/ oraz uzyskał decyzję Starosty Łęczyckiego na usunięcie 40 drzew
znajdujących się przy drogach gminnych w zamian za dokonanie nasadzeń
kompensacyjnych.
Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla planowanej na
terenie Gminy Piątek inwestycji, zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 283/ wymagane jest dla:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W 2019 r. Wójt przyjął do realizacji 9 wniosków dla inwestycji wymagających uzyskania
decyzji środowiskowej. Wszystkie inwestycje objęte postępowaniami należą do
przedsięwzięć z tzw. II grupy – mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko. Dla 3 inwestycji dotyczących budowy i rozbudowy kurników został
stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi
na rodzaj, skalę i charakter inwestycji. Dla budowy farm fotowoltaicznych oraz budowy
stacji regazyfikacji LNG, stacji SRP polegającej na budowie systemowej stacji regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego wraz ze stacją podwyższonego średniego ciśnienia – takiego
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono.
W ramach przeciwdziałania bezdomności zwierząt Rada Gminy Piątek przyjęła uchwałę
nr VII/37/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Piątek w 2019r., który obejmuje:
a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
b) opiekę nad wolnoż yjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
c) odławianie bezdomnych zwierząt,
d) sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
e) poszukiwanie właś cicieli dla bezdomnych zwierząt,
f) usypianie ś lepych miotó w,
g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt,
h) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
i) edukację mieszkań có w.
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Gmina Piątek zawarła umowy oraz porozumienia z podmiotami: Firma Usługowa
prowadząca odławianie i dostarczanie do Schroniska bezdomnych zwierząt – Firma
Usługowa ,,Herkules” z/s: Słowik, ul. Gdań ska 107, 95-100 Zgierz; Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” z siedzibą w Kotliskach 13, 99-300
Kutno; Gabinet Weterynaryjny ,,Veterinus” s.c. ul. Łowicka 22, 99-120 Piątek.
Wysokoś ć ś rodkó w przeznaczonych na realizację Programu w roku 2019 wynosiła
27.000 zł.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi odbyło się zgodnie z zapisami ustawy
o utrzymaniu czystoś ci i porządku w gminach oraz podjętymi na jej podstawie przez Radę
Gminy Piątek uchwałami. Właś ciciele nieruchomoś ci zamieszkałych mają obowiązek
składania deklaracji o wysokoś ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uwzględniającej iloś ć osó b zamieszkujących daną nieruchomoś ć. Liczba mieszkań có w
zadeklarowanych przez właś cicieli nieruchomoś ci zamieszkałych na dzień 31.12.2019
roku wynosiła 5358.
Od dnia 1 marca 2019 r. na terenie Gminy Piątek obowiązują nowe stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszące:
1/ 16 zł miesięcznie od mieszkań ca w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane
w sposó b selektywny,
2/ 20 zł miesięcznie od mieszkań ca w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane
w sposó b selektywny.
Ponadto realizowane jest wiele zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony
klimatu, powietrza i wód, edukacji ekologicznej m.in. zasad prawidłowej segregacji
odpadów (w 2019 roku Gmina Piątek osiągnęła wszystkie poziomy recyklingu i odzysku
zebranych odpadów segregowanych).

Meandry rzeki Maliny
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ROLNICTWO
Gmina Piątek jest typową gminą rolniczą. Całkowita powierzchnia użytków rolnych
wynosi 10.741 ha. Na terenie gminy znajduje się około 1600 gospodarstw rolnych,
a średnia ich powierzchnia to około 6,5 ha. W użytkowaniu dominują grunty orne
zajmujące 7.642 ha, łąki 2.295 ha oraz pastwiska 802 ha. Na terenie gminy dominują
grunty III i IV klasy bonitacyjnej, które zajmują 5.092 ha. Znaczną powierzchnię stanowią
grunty V i VI klasy – 2.618 ha.
Występują także grunty I i II klasy bonitacyjnej i stanowią łączną powierzchnię 445 ha.
W strukturze upraw najważniejszą rolę spełniają zboża zajmujące 61% użytków,
ziemniaki – 8,7% oraz warzywa – 19,8%. W gminie Piątek znacznie wzrosła uprawa roślin
przemysłowych, w szczególności kukurydzy. Struktura upraw świadczy o intensywnej
gospodarce polowej.
Na terenie Gminy Piątek hoduje się blisko 4,4 tyś. sztuk bydła. Pogłowie trzody chlewnej
wynosi 5,4 tyś. sztuk. Ważną dziedziną produkcji rolniczej na terenie gminy jest również
hodowla drobiu. W 2019 r. odnotowano blisko 775 tyś. jego sztuk. Obsada zwierząt
gospodarskich w sztukach dużych na 100 ha użytków rolnych wynosi 46 sztuk.
Z uwagi na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano zwiększone
występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na
kondycję rolnictwa. W 2019 r. na terenie gminy Piątek wystąpiła susza powodująca
szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Gminna
komisja pracująca na terenie gminy Piątek po przeprowadzeniu oględzin w terenie
sporządziła protokoły szacujące zakres i wysokość szkód w 561 gospodarstwach rolnych.
Sporządzone protokoły z szacowania szkód w uprawach rolnych stanowiły podstawę do
ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc klęskową z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Do chwili obecnej nie wszyscy rolnicy otrzymali pomoc
finansową z ARiMR.
Gmina Piątek wspiera działania Gminnej Spółki Wodnej poprzez delegowanie osoby do
współpracy z GSW. W 2019 r. współpraca doprowadziła do odnowienia 10591 mb rowów
odwadniających za kwotę 65 134,65zł. Właściwe utrzymywanie urządzeń melioracyjnych
przynosi wymierne korzyści każdemu rolnikowi naszej Gminy.

Rolniczy krajobraz Gminy Piątek
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OCHRONA ZDROWIA
Na terenie gminy nie funkcjonują podmioty lecznicze zarządzane przez gminę.
W gminie Piątek w 2019r. funkcjonowały następujące Zakłady Opieki Zdrowotnej:
- NZOZ ALAMED – w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zapewniono świadczenia
dla 12.232,00 osób
- ZAKŁAD LECZNICZY SANITAS – liczba pacjentów zakładu – 2.898 osób; w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej zapewniono świadczenia dla 13.784,00 osób.
W ZAKŁADZIE LECZNICZYM SANITAS wykonano 1 812 badań diagnostycznych.
- PRZEDSIĘBIORSTWO Podmiotu leczniczego „KORDMED” Łęka 15 – w ramach
podstawowej opieki w 2019 r. wykonano 10.001 zabiegów.
Inne zakłady opieki zdrowotnej:
- PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY „A-DENT” ANNA GARUS-NIEWIADOMSKA
- JT ŁASZKIEWICZ STOMATOLOGIA – ORTODONCJA S.C. JOANNA ŁASZKIEWICZ
W 2019r. funkcjonowały 3 apteki:
- Apteka Milenium ul. Stodolniana 6
- Apteka Milenium ul. Rynek 17
- Apteka Szlachetna ul. Rynek 5A
W 2019 r. na terenie gminy Piątek stacjonowała Karetka Pogotowia FALCK – w ramach
podstawowej opieki udzielono pomocy – brak danych.

POMOC SPOŁECZNA
Realizując zadania ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piątku w roku 2019 roku objął świadczeniami pomocy społecznej 94 rodziny, jest to
o 30 rodziny mniej niż w roku 2018.
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
kryterium dochodowe od października 2018r. wynosi 528,00 zł dla osoby w rodzinie
i 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
Świadczenia z pomocy społecznej w 2019 roku przyznano z powodu:
- bezrobocia – 42 rodziny (w 2018r. 62 rodziny, 2017r. 74 rodziny),
- ubóstwa – 38 rodzin (w 2018r. 49 rodzin, w 2017r. 57 rodzin),
- długotrwałej lub ciężkiej choroby – 33 rodziny (w 2018r. 46 rodzin, w 2017r. 62
rodziny),
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa
domowego -21 rodzin (w 2018r. 36 rodzin, w 2017r. 44 rodziny),
- niepełnosprawności -32 rodziny (w 2018r. 35 rodzin, w 2017r. 33 rodzin),
- alkoholizmu -13 rodzin (w 2018r. 14 rodzin, w 2017r. 12 rodzin),
- potrzeby ochrony macierzyństwa -7 rodzin (w 2018r. 11 rodzin, w 2017r. 14 rodzin),
- zdarzenia losowego -0 rodzin (w 2018r. 2 rodziny, w 2017r. 2 rodziny),
- bezdomności -4 osoby (w 2018r. 4 osoby, w 2017r. 3 osoby).
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Od 2019 roku dożywianie realizowane jest zgodnie z:
- Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P.
z 2018r. poz.1007),
-Uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Piątek z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia
pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
-Uchwałą Nr III/15/18 Rady Gminy Piątek z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie
posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
-Uchwałą Nr III/16/18 Rady Gminy Piątek z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
-umową nr 90 z dnia 26 marca 2019 r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na
dofinansowywanie zadania własnego w ramach wspierania finansowego gmin w ramach
1 i 2 modułu programu „Posiłek w szkole i w domu”.
W ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia
pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia
szkoły ponadpodstawowej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach
wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,
w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Z pomocy w tej formie mogą
skorzystać osoby bądź rodziny których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kwoty
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
W ramach Programu Ośrodek zapewnił posiłek 39 osobom, z czego:
- 8 dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
- 27 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
- 4 pozostałym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy
społecznej.
Gmina Piątek pozyskała z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach programu
„Pomoc żywnościowa” 9 ton 346 kg 85 dkg żywności, którą rozdysponowano w całości
dla potrzebujących. Ponadto 33 osobom przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku
celowego na zakup żywności.
W roku 2019 wydatkowano kwotę:
- na posiłki – 22 244,40 zł
- na zasiłki celowe na zakup żywności - 8 640,00 zł.
W schronisku dla osób bezdomnych i w domu samotnej matki w 2019r. z terenu Gminy
Piątek przebywała 1 osoba z dzieckiem. Koszt pobytu w tych placówkach wyniósł –
5 380,00 zł. W 2019r. GOPS w Piątku miał podpisaną umowę z Fundacją METAMORFOZA
w Feliksowie, powiat poddębicki, gdzie zapewniamy miejsce schronienia dla osób
bezdomnych.
W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów świadczenia przyznano dla 301 osób. Wydatki
wyniosły 1 737 639,22 zł.

44

Zasiłki rodzinne – przysługują, jeżeli dochód rodziny albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza kwoty 674,00 zł a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługiwał, gdy
dochód na osobę lub osobę uczącą się nie przekraczał kwoty 764,00 zł.
Świadczeniem wychowawczym w 2019 r. objęto 618 rodzin, w 2018r. 437 rodziny.
Do Ośrodka wpłynęło 639 wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020. Świadczenia
przyznane zostały dla 987 dzieci. Jest to o 268 dzieci więcej niż w ubiegłym roku. Kwota
wypłaconych świadczeń – 4 870 282,00 zł. Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł –
4 928 592,13zł. Od lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko
do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.
W 2019r. Gmina Piątek realizowała zadania ustawy z dnia 09 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina Piątek korzystała
z dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji
rządowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” kwota
dotacji 6 259,00zł. Całkowity koszt zadania 26 035,90zł.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa zasady odpłatności
jakie organ samorządowy musi ponieść, jeżeli dzieci zostały umieszczone w pieczy
zastępczej.
Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ww. ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej, rodzinnym domu dziecka placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej
placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po
raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1. 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3. 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy
zastępczej.
W 2019 roku 6 dzieci z terenu Gminy Piątek przebywało w pieczy zastępczej. Wydatki
poniesione przez Gminę Piątek w 2019 roku na pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniosły
– 24 984,00 zł.
Tabela Nr 1. Zestawienie wydatków ponoszonych na pobyt dzieci w pieczy zastępczej
w 2019r.
Wysokość
ponoszonych
wydatków
(udział %)

Wysokość
ponoszonych
wydatków
(udział w zł.)

Liczba dzieciInstytucjonalna piecza
zastępcza

Liczba dzieci- Rodzinna
piecza zastępcza

10%

0

0

0

30%

0

0

0

0

6

50%

24 984,00zł

Źródło: Dane GOPS w Piątku.
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Tabela Nr 2. Zestawienie liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej
i umieszczonych w pieczy w 2019r.
Forma pieczy
zastępczej

Liczba dzieci z terenu Gminy
przebywających w 2019 r. w
pieczy zastępczej

rodzinna
instytucjonalna

6
0

Liczba dzieci z terenu Gminy
umieszczonych w 2019 r. w pieczy
zastępczej
0
0

Źródło: Dane GOPS w Piątku.
Do rodziny biologicznej nie wróciło żadne dziecko.
W 2019r. na terenie Gminy Piątek zamieszkiwało 21 rodzin, które miały trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych bądź miały problemy
w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wśród rodzin z problemami opiekuńczowychowawczymi w 6 przypadkach rodziny miały przydzielonego asystenta rodziny.
W pozostałych przypadkach pracownicy socjalni wspierali rodziny poprzez poradnictwo,
wskazywanie miejsc, gdzie można uzyskać wsparcia. Gmina Piątek w 2019 r., zgodnie
z art. 8 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewniała
wsparcie, polegające na:
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu
w rodzinie (poprzez dokładną diagnozę i analizę potrzeb): 6 rodzin,
2) wzmacnianiu roli i funkcji rodziny: 6 rodzin,
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny: 6 rodzin,
4) dążeniu do reintegracji rodziny: 1 rodzina.
Asystent rodziny na podstawie Art. 15. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej opracowywał i realizował plan pracy z rodziną we współpracy z członkami
rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 w/w
ustawy; udzielał pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wspierał
w trudnych sytuacjach losowych; udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu
problemów psychologicznych; udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych z dziećmi; wspierał aktywność społeczną rodzin; udzielanie pomocy
w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; podejmował
działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
prowadził indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci; prowadził
dokumentację dotycząca pracy z rodziną; dokonywał okresowej oceny sytuacji rodziny,
nie rzadziej, niż co pół roku, i przekazywał tą ocenę podmiotowi, o którym mowa w art.
17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; brał udział
w okresowej ocenie dziecka przebywającego w pieczy zastępczej; współpracował
z jednostkami administracji rządowej i samorządowej innymi podmiotami i osobami
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; pomagał w sprawach
urzędowych. Pracę z rodziną prowadzili również wszyscy pracownicy socjalni, którzy
współpracowali z rodzinami objętymi wsparciem asystenta, ale również z tymi, którzy nie
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wymagali tej formy pomocy. Odwiedzali rodziny, prowadzili z nimi rozmowy,
informowali o możliwościach uzyskania wsparcia np. w Punkcie Konsultacyjnym.
Gmina Piątek w zakresie wspierania realizacji zadań gminy z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Łęczycy. Asystent rodziny i pracownik socjalny przekazywali informację
o rodzicach biologicznych do PCPR w Łęczycy na potrzeby okresowych ocen i
uczestniczyli w spotkaniach dotyczących okresowych ocen dziecka przebywającego w
pieczy zastępczej.
Gmina Piątek zapewniała bezpłatną pomoc psychologiczną i pomoc terapeuty
leczenia uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Piątku. Ze wsparcia psychologa
i terapeuty mogła skorzystać każda osoba zamieszkująca na terenie gminy Piątek.
W sumie w 2019r. klientami Punktu Konsultacyjnego było 31 osób. Przeprowadzono
z nimi 125 rozmów indywidualnych. Wśród klientów było: 13 osób uzależnionych od
alkoholu (6 mężczyzn i 4 kobiety), 4 osoby współuzależnione, 2 osoby doświadczające
przemocy, 8 osób z innymi problemami. Do najczęstszych form udzielanej pomocy
należało: motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego lub podjęcia konstruktywnych
zmian w życiu, udzielanie wsparcia psychologicznego, indywidualna terapia
krótkoterminowa, psychoedukacja, praca nad nawrotami picia, poradnictwo.
Dzieci z terenu Gminy Piątek mogły skorzystać z pomocy psychologicznej
psychologa pracującego w szkołach.
Na terenie Gminy Piątek funkcjonowały dwie Szkoły Podstawowe i Gminne
Przedszkole, w których zatrudnieni byli pedagodzy szkolni. W ten sposób uczniowie szkół
są obejmowani wsparciem pedagoga szkolnego. Na podstawie sprawozdań ze szkół
ustalono, że indywidualnym wsparciem pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej
w Piątku objęto 19 uczniów, z 26 uczniami pedagog prowadził zajęcia korekcyjnokompensacyjne, w Szkole Podstawowej w Czernikowie pedagog szkolny prowadził
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z 16 uczniami. W Gminnym Przedszkolu łącznie
z pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej skorzystały 33 osoby.
W 2019r. nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia mediacji. Żaden
z mieszkańców Gminy Piątek nie deklarował potrzeby uczestnictwa w mediacjach.
W Szkole Podstawowej w Piątku w zakresie mediacji zostały przeszkolone cztery osoby,
które w razie potrzeby potrafią rozmawiać i mediować ze stronami konfliktu.
Mieszkańcy Gminy Piątek w 2019r. mieli możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy
prawnej w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łęczycy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku świadczył na rzecz rodzin z terenu
Gminy Piątek pomoc w postaci pracy socjalnej.
Liczba rodzin objęta ww. pomocą w 2019 r.: 85 rodzin
Liczba osób w rodzinach objętych ww. pomocą w 2019 r.: 201 osób
Liczba rodzin objętych ww. pomocą z powodu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych w 2019 r.: 7, w tym liczba dzieci przebywających w tych rodzinach:
16 dzieci.
W roku 2019 nie umieszczono żadnego mieszkańca gminy Piątek w DPS.
Skierowano jedną osobę do DPS, jednak w dalszym ciągu oczekuje na miejsce. Z budżetu
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Gminy wydatki wyniosły-227 464,72 zł. Średni koszt dofinansowania przez gminę w DPS
w roku 2019 wynosił od 1 768,78 zł do 3 021,24 zł miesięcznie dla jednej osoby. Gmina
Piątek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób starszych
i niepełnosprawnych. Świadczeniem usług opiekuńczych zajmuje się Gminny Ośrodek
pomocy Społecznej w Piątku, który zatrudnia dwie opiekunki.
W 2019 roku realizowana była pomoc materialna dla uczniów w formie
stypendiów i zasiłków szkolnych. Do stypendium zakwalifikowane zostały rodziny,
mające na utrzymaniu dzieci w wieku szkolnym i spełniające kryterium dochodowe
ustawy o pomocy społecznej. W przypadku zdarzenia losowego – m.in. zgonu rodzica,
nagłej choroby przysługiwał zasiłek szkolny niezależnie od dochodu rodziny. Kwota
przyznanych zasiłków i stypendiów szkolnych wyniosła- 81 940,00 zł, z dotacji 67 643,00
zł, ze środków własnych – 16 388,00 zł. Zasiłek szkolny otrzymało 8 uczniów, stypendium
szkolne 80 uczniów. Kwota stypendium w 2019 r. wynosiła 100,00 zł miesięcznie od
stycznia do czerwca 2019r., 180,00zł od września do grudnia 2019r., kwota zasiłku
szkolnego - 620,00 zł. Wysokość stypendium nie może być niższa niż 80 % kwoty zasiłku
rodzinnego określonego w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i wyższa
niż 200% tej kwoty (od 99,20 zł - 248,00 zł).
Pomoc w formie Świadczenia DOBRY START przysługuje raz w roku na dziecko
uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Dzieci niepełnosprawne,
uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24-go roku życia.
Świadczenie Dobry start wynosi 300,00zł. Liczba dzieci, którym przyznano w/w pomoc
na terenie Gminy Piątek wynosiła 717. Wydatki na świadczenie wyniosły 215 100,00zł,
koszty obsługi 7 170,00zł.
Kartę Dużej Rodziny wydano dla 33 rodzin, w tym 26 kart dla dzieci i 21 kart dla
rodziców. Przyznana dotacja na realizację Kart - 200,00 zł, wykonanie - 200,00zł. Karta
wydawana jest dla rodzin wielodzietnych, bez względu na dochód rodziny. Od 2019r.
o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy w przeszłości wychowywali co
najmniej trójkę dzieci.
Gmina Piątek wspierała działania profilaktyczne organizowane na terenie szkół,
poprzez finansowanie kampanii profilaktycznych, szkoleń, zakup materiałów
profilaktycznych. Działania w zakresie profilaktyki na terenie gminy dodatkowo
obejmowały:
- zgłoszenie gminy do kampanii ,,Postaw na rodzinę!” 2019;
- program profilaktyczny pt. „Muzyka tak – używki nie” dla uczniów Zespołu Szkół
Mechanizacji Rolnictwa w Piątku;
- zakup odblaskowych zawieszek dla dzielnicowych celem wykorzystania podczas działań
profilaktycznych w szkołach;
- zakup publikacji ,,Świat problemów”;
- organizacja Dziewiątego Gminno – Rodzinnego Dnia Sportu Szkolnego dla uczniów klas
IV – VIII Szkół z terenu gminy;
- organizacja ,,Gminno – Rodzinnego Dnia Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz
uczniów klas I – III z placówek oświatowych na terenie gminy;
- spektakl profilaktyczny ,,Urodziny Baby Jagi” dla młodszych dzieci ze szkół
podstawowych;
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i rady pedagogicznej Szkoły
Podstawowej w Czernikowie na temat: uzależnienia oraz profilaktyka zdrowia;
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- szkolenie dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, wychowawców klas IV – VIII Szkoły
Podstawowej w Piątku dające uprawnienia do realizacji wśród uczniów programu pt.,
Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na tropie”;
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej w Piątku na temat
„Smak życia, czyli debata o dopalaczach”;
- zakup materiałów papierniczych dla OSP w Piątku na potrzeby prowadzonych
cyklicznie zajęć plastycznych dla dzieci z terenu gminy Piątek;
- zakup materiałów profilaktycznych ,,Narkotyki? To mnie nie kręci” do wykorzystania na
terenie szkół w gminie Piątek;
- zakup komiksów dla młodzieży ,,Alkohol. Droga donikąd”;
- zakup materiałów profilaktycznych ,,Bezpieczne wakacje” dla szkół z terenu gminy
Piątek.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku sfinansowała
w 2019 roku wyjazd 15 dzieci na kolonie letnie profilaktyczne w Białym Dunajcu. Wyjazd
odbył się w terminie: 2 lica – 11 lipca 2019 r. Całkowity koszt kolonii to kwota 12.735,00
zł.
W roku 2019 odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, na których omawiano działania związane z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii, przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.
Ogółem do Komisji wpłynęło 12 wniosków o objęcie postępowaniem osób
nadużywających alkoholu. W związku ze złożonymi wnioskami, na posiedzenia Komisji
wezwano 12 osób, z których zgłosiło się 6. Przeprowadzono z tymi osobami rozmowy
interwencyjno – motywujące oraz pogadanki na temat szkodliwości napojów
alkoholowych. W 7 przypadkach skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Łęczycy
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. 12 osób skierowano na badanie przez
biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazanie
rodzaju leczenia. Razem wydanych zostało 9 opinii biegłych dotyczących uzależnienia od
alkoholu.
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Piątek
były realizowane w oparciu o założenia określone w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2017-2020. Na terenie Gminy Piątek funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który ma na celu wspieranie działań
profilaktycznych, informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zespół skupia przedstawicieli różnych instytucji, którzy, na co dzień pracują z dziećmi
i rodzinami z terenu gminy Piątek. Zespół Interdyscyplinarny składa się obecnie z 14
członków – przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia,
organizacji pozarządowych oraz kuratora. Zespół Interdyscyplinarny w dalszym ciągu
realizuje działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie (interwencje i zakładanie procedury
Niebieskiej Karty w rodzinach)
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie temu zjawisku (monitoring środowisk zagrożonych przemocą
w rodzinie, informowanie, gdzie można szukać pomocy)
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- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie (wizyty
pracownika socjalnego, podejmowanie odpowiednich działań przez poszczególne służby)
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym (informacje na stronie Urzędu Gminy Piątek, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku oraz w lokalnej prasie)
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (informowanie
o tym, że stosowanie przemocy jest przestępstwem).
W 2019r. dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łęczycy
zorganizowano warsztaty z samoobrony dla pracowników GOPS i członków zespołu
interdyscyplinarnego. Warsztaty miały na celu zapewnienie poprawy bezpieczeństwa
pracowników GOPS i członków ZI oraz naukę reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Na przestrzeni całego roku 2019 powołano 5 nowych Grup Roboczych do pracy
w indywidualnych przypadkach przemocy domowej. Wszystkie przypadki prowadzone
były przez grupy robocze. Grupy robocze miały swoje posiedzenia 35 razy w ciągu całego
roku. Pracownicy socjalni i dzielnicowi systematycznie odwiedzali rodziny z problemem
przemocy, rozmawiali z osobami doświadczającymi przemocy i podejrzanymi
o stosowanie przemocy.
Do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w roku 2019 wpłynęły
4 kwestionariusze „Niebieska Karta- A”. W 2019r. założono mniej procedur niż w latach
ubiegłych, jednak nie świadczy to o zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w rodzinie.
Przez cały 2019 rok grupy robocze prowadziły procedurę w stosunku do 14 rodzin.
Tabela Nr 1. Liczba procedur NK wszczynanych w 2019r.
Podmiot wszczynający procedurę
Niebieskiej Karty
Policja
Pomoc społeczna
Oświata
Służba zdrowia
GKRPA

Liczba założonych Niebieskich Kart
3
1
0
0
0

Na posiedzenia Grup Roboczych zapraszane były osoby doznające przemocy
domowej oraz osoby stosujące przemoc. Przez cały 2019 rok wypełniono 5 formularzy,
„Niebieska Karta C” z osobą doświadczającą przemocy oraz 4 formularze, „Niebieska
Karta D” z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy. Nie we wszystkich przypadkach
formularze te były wypełniane w obecności w/w osób.
Procedura „Niebieskiej Karty” w 2019 roku została zakończona przez
Przewodniczącego w 10 przypadkach. Najczęstszym powodem zakańczania procedury
„Niebieskiej Karty” było ustanie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego
planu pomocy. Przez cały rok 2019 łączna liczba prowadzonych NK to 14. Problem
przemocy dotyczył 14 rodzin, liczba osób w rodzinach 49, w tym 14 dzieci.
W dalszym ciągu kontynuowana przez działalność zespołu „godzina” dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie. Osoby chcące uzyskać pomocy w tym zakresie mogły
kontaktować się z Przewodniczącą Zespołu w każdą środę od godz. 15: 00 do godz.
16:00. Informacja umieszczona była na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piątku i na tablicy ogłoszeń w GOPS w Piątku. Na stronie internetowej
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umieszczone były informacje dotyczące składu Zespołu Interdyscyplinarnego i
udzielanych form pomocy.
W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w okresie od
stycznia do grudnia 2019 r. korzystaliśmy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020. Pomocą objęto 302 osoby. Klienci PO PŻ to osoby, których dochód nie
przekraczał 1 402,00zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym i 1 056,00 zł
rodzinie. Osoby, które nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, a ubiegały się
o pomoc z Programu zobowiązane były złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem
potwierdzającym swoją sytuację materialną. Artykuły spożywcze przekazywane były
w formie paczek żywnościowych składających się z minimum 3 artykułów spożywczych
z różnych grup towarowych.
Gmina Piątek realizuje cele i zadania nakreślone w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2015-2020 w zakresie obszarów uznanych za
priorytetowe, czyli zwiększania potencjału ekonomicznego Gminy Piątek, zmniejszania
skali ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, integracji i solidarności
społecznej.

BIBLIOTEKA I GOK
Biblioteka
W Gminie Piątek w 2019 r. funkcjonowała 1 biblioteka –Gminna Biblioteka
Publiczna w Piątku. Od 1.01.2018 uchwałą Rady Gminy Biblioteka uzyskała status
Instytucji Kultury.
Księgozbiór biblioteki na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 24000 woluminów, zaś
na koniec roku –23 940 woluminów (wydano 12 112,00 zł.). W przeliczeniu na
1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 3.97 na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz
3.96 na dzień 31 stycznia 2019r.
W 2019 roku zarejestrowano 695 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali
łącznie z 11 501 woluminów. Placówka posiadała zbiory o charakterze uniwersalnym
obejmującym literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną
dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty
zestaw lektur szkolnych. Księgozbiór placówki jest dostępny dla wszystkich, również dla
czytelnika sezonowego. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in.
następujące pozycje: biografie, historyczne, powieści obyczajowe i sensacyjne, lektury dla
dzieci i młodzieży.
W Bibliotece zatrudniona była 1 osoba.
szerokopasmowego Internetu.

Użytkowano 8 komputerów do

W 2019 r. GBP zorganizowała 78 imprez mających na celu promocję czytelnictwa,
w wydarzeniach tych wzięło udział 1931 mieszkańców. Zorganizowano min,:
* Mała Książka Wielki Człowiek (projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat)
* Z Książką na Walizkach (Spotkanie z Agnieszką Frączek)
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* Narodowe Czytanie
* Konkurs Recytatorski PIĘKNIE BYĆ CZŁOWIEKIM
* Spotkania z pisarzami (Spotkanie z Hanną Cygler, Moniką Sawicką -Kacprzak, Elżbietą
Bednarczyk, Agnieszką Frączek), lekcje biblioteczne, spotkania z dziećmi
i młodzieżą, warsztaty różnotematyczne, konkursy, wystawy książek (min. dzieła
Noblistki OLGI TOKARCZUK).
Przy bibliotece działał Dyskusyjny Klub Książki, który jest elementem
wieloletniego ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wsparcia sektora
książki TU CZYTAMY, objętego patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W roku 2019 liczba członków wyniosła 25.
Biblioteka poniosła w związku z w/w wydarzeniami wydatki w kwocie 4 000 zł.
Strona internetowa GBP oraz konta na portalu społecznościowym GBP i FB były źródłem
informacji o działaniach biblioteki, jej zbiorach, nowościach i wydarzeniach.
Biblioteka stale współpracuje z placówkami edukacyjnymi na terenie gminy aby
umożliwić dzieciom szerszy kontakt z książką. W 2019 roku na prowadzenie biblioteki
i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 91 000 zł.

Gminny Ośrodek Kultury
Działalność kulturalna na terenie Gminy Piątek obejmuje przede wszystkim
realizowane przedsięwzięcia przez Gminny Ośrodek Kultury jako placówkę wiodącą
powołaną do upowszechniania i promocji kultury. W 2019 r. zorganizowano szereg
różnych działań i wydarzeń mających na celu integrację mieszkańców oraz wspólne
spędzanie czasu wolnego. Gminny Ośrodek Kultury był samodzielnym organizatorem
zdarzeń oraz udział pomocy merytorycznej i technicznej dla promocji Gminy oraz
organizacji pozarządowych. Odbyły się spotkania autorskie z dziennikarką telewizyjną
i podróżniczką Zofią Suską oraz pisarzem Andrzejem Ziemowitem Zimowskim.
Zorganizowano wystawę fotografii "Wrzesień 1939" wraz z Muzeum Niepodległości
z Łodzi oraz cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych z Piątku i Czernikowa
prowadzonych przez kustosza Muzeum. W czasie wakacji dzieci z naszej gminy brały
udział w akcji "Happy Bus' gdzie wolontariusze z zagranicy prowadzili gry i zabawy oraz
prezentowali swoje państwa. We wrześniu 2019r. miała miejsce podniosła patriotyczna
uroczystość. Odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej zamordowanemu
przez Niemców w 1939r. komendantowi Posterunku Policji w Piątku. W tej uroczystości
udział wzięły władze Powiatu łęczyckiego, Gminy Piątek, Komendy Wojewódzkiej
i Powiatowej Policji, młodzież oraz poczty sztandarowe. Uroczyście obchodzono 80.
rocznicę Bitwy nad Bzurą z udziałem posłów na Sejm, organizacji kombatanckich,
kompanii honorowej Wojska Polskiego oraz mieszkańców. Tradycyjne święto Nowalijki
połączone było z licznymi występami artystycznymi oraz konkursami na największe
warzywo i najlepszą potrawę regionalną zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich
działające na terenie Gminy.
Gminny Ośrodek Kultury prowadził zajęcia dla dzieci a wraz z Fundacją "Zielony Piątek"
warsztaty wyrobów z bibuły, filcu i wikliny a z organizacją pozarządową "Aktywne Panie
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z Pokrzywnicy" zorganizowaliśmy pokaz zdobień wielkanocnych połączony z licznymi
konkursami. Uroczyście obchodzono rocznicę odzyskania Niepodległości połączone
z uroczysta akademią w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej oraz dzień flagi
państwowej. Odbyły się dwa wyjazdy studyjne na premiery do Teatru Muzycznego, udział
wzięło 100 osób. Wraz ze studentami szkół plastycznych został zorganizowany
happening na rynku "Poznaj nas". W grudniu 2019 odbył się o północy koncert "Światło
i dźwięk" zorganizowany przy współpracy Radia Q, a poświęcony odzyskaniu praw
miejskich. Gminny Ośrodek Kultury nie ma samodzielnych pomieszczeń i wynajmuje je
od Ochotniczej Straży Pożarnej co sprawia trudności w prowadzeniu stałej działalności.
Placówka kierowana jest jednoosobowo przez dyrektora, zatrudnionego na 1/2 etatu.

PROMOCJA, ZABYTKI, TURYSTYKA
Przez tereny gminy przebiega kilka szlaków turystycznych, w tym konny, rowerowe,
samochodowe i kulinarny. Są to m.in.:







Rowerowy - Europejski: „Szlak Bursztynowy”
Rowerowy - regionalny: „W Centrum Polski”
Rowerowy – lokalny: „Bitwy nad Bzurą”
Rowerowy – lokalny : „Starych drzew”
Konny – regionalny - Łódzki Szlak Konny im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
Pieszy – projektowany: „Szlak sakralny”

Na terenie gminy można odnaleźć liczne stanowiska archeologiczne - materialne ślady
działalności człowieka w minionych czasach. Stanowią one podstawowe i często jedyne
źródło wiedzy o najdawniejszej przeszłości terenu gminy. W ramach badań
powierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na terenie gminy Piątek
określono lokalizację aż 552 stanowisk archeologicznych.
Turyści, którzy odwiedzają Gminę Piątek mają do dyspozycji Punkt Informacji
Turystycznej, który mieści się w Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Rynek 16 w Piątku.
Na terenie gminy każdego roku organizowane są różnego rodzaju imprezy
i wydarzenia kulturalne. Mają one stale rosnący zakres oddziaływania, od lokalnego po
krajowy a nawet międzynarodowy. Są to przedsięwzięcia popularyzujące kulturę i sztukę
regionalną, rękodzielnictwo. Zaliczymy do nich m.in. dożynki gminno-parafialne, festyny
szkolne, wyścigi i zawody sportowe, czy uroczystości o charakterze historycznym,
patriotycznym np. uroczystości upamiętniające Bitwę nad Bzurą czy z okazji
najważniejszych świąt państwowych (Święto Niepodległości). Wydarzenia o charakterze
kulturalnym odbywają się w gminie przez cały rok, zarówno w sezonie wakacyjnym, jak
i w miesiącach tradycyjnie mniej atrakcyjnych turystycznie. Istotne jest również, duże
zróżnicowanie podmiotów, poszczególnych organizatorów wydarzeń, do których należą,
samorząd gminny wraz z jednostkami podległymi, poszczególne sołectwa, OSP,
społecznicy czy stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy Piątek.
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Wyścig Solidarności i Olimpijczyków w 2019 r. przejechał przez Piątek

Kalendarium imprez i uroczystości 2019 r. (w nawiasie podano głównego
organizatora i przybliżoną liczbę uczestników)
06.01 – Koncert Świąteczny „EVE” (organizatorzy: TMPiO - 120)
13.01 - XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (organizatorzy: sztab WOŚP
w Piątku, placówki oświatowe, Gmina Piątek - 600)
02.02 – Turniej Trampkarzy (Gmina Piątek, LKS Malina Piątek – 100)
09.02 - Gminna Biesiada Karnawałowa (organizatorzy: Stowarzyszenie Aktywne Panie
z Pokrzywnicy, OSP Janowice-Goślub - 120)
10.02 - Turniej Piłki Siatkowej im. Czesława Lichoty (organizatorzy: Wójt Gminy Piątek,
LKS Malina Piątek - 150)
29.01-05.06 – ferie w GOK (organizator: GOK w Piątku - 50)
29.01-9.02 - Turnieje i rozgrywki sportowe w ramach ferii zimowych (organizatorzy:
LKS Malina Piątek, Gmina Piątek, placówki oświatowe - 150)
02.03 - Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Piątek
(organizatorzy: Gmina Piątek, LKS Malina Piątek - 150)
03.03 - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym (organizatorzy: TMPiO 150)
02.05 - Dzień Flagi Narodowej (organizatorzy: Wójt Gminy Piątek, placówki oświatowe 300)
12.05 - Święto Strażaka (organizatorzy: Gmina Piątek i jednostki OSP - 150)
03.05 – 1.09 – akcje „Chodź na rower” (organizatorzy: TMPiO - 50)
15-18.05 - XI Plener rzeźbiarski (organizatorzy: Wójt Gminy Piątek - 150)
18.05 - XL Zlot do Środka Polski (organizatorzy: PTTK Łęczyca, Gmina Piątek - 500)
31.05 - Gminny Rodzinny Dzień Sportu (Szkoła Podstawowa w Piątku, Szkoła
Podstawowa w Czernikowie, Gmina Piątek - 300)
02.06 - XV Dzień Nowalijki (organizatorzy: Gmina Piątek - 800)
16.06 - Festyn szkolny w Czernikowie (organizatorzy: Szkoła Podstawowa
w Czernikowie - 200)
czerwiec - Noc bibliotek (organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku - 50)
22.06 - Złote Gody (organizatorzy: Gmina Piątek - 200)
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lipiec - sierpień - Wakacyjne turnieje sportowe (organizatorzy: LKS Malina Piątek,
Animatorzy Orlika - 150)
25.08 - Dożynki gminno-parafialne (organizatorzy: Gmina Piątek, Parafia Św. Trójcy
w Piątku - 500)
07.09 – Rajd Szlakiem Bitwy nad Bzurą (organizatorzy: TMPiO - 150)
08.09 - Uroczystości 80. Rocznicy Bitwy nad Bzurą (organizatorzy: Gmina Piątek - 400)
21.09 - XVIV Wyścigi rowerowe „Jedziemy śladami Mieczysława Nowickiego”
(organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Gmina Piątek, LKS Malina Piątek,
placówki oświatowe - 300)
11.11 - Uroczystości Święta 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości (organizatorzy:
Gmina Piątek, GOK w Piątku, placówki oświatowe - 500).
31.12/01.01 – Zabawa sylwestrowa z okazji odzyskania praw miejskich – (Gmina
Piątek – 800)
W 2019 r. na terenie Gminy Piątek odbyło się również szereg imprez niecyklicznych –
m.in. Happy Bus, Wyścig Solidarności i Olimpijczyków, wystawy malarstwa i wystawy
plenerowe, koncerty, rajdy, odsłonięcie tablic pamiątkowych itp.

Uczestniczy XL Zlotu do Środka Polski
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Dzień Flagi narodowej w Piątku

Gminno-parafialne Dożynki w Ciechosłwicach

56

Defilada Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń podczas uroczystości 80. Rocznicy
Bitwy nad Bzurą w Piątku

Rozbudowa oferty turystyczno-rekreacyjnej w roku 2019:
- budowa placu zabaw w Piątku – „grant sołecki” – 16 150,00 zł
- odnowienie i wyposażenie Domu Ludowego w Konarzewie – „grant sołecki” –
16 400,00 zł
- miejsce sportu, rekreacji i wypoczynku w Piekarach – 16 360,00 zł.
- budowa OGR – placu zabaw w Piątku przy ul. Stodolnianej. Plac zabaw powstał w
ramach projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM –
bez wkładu finansowego gminy.

Ogródek Gier Rozwojowych w Piątku
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Plac zabaw w Piątku

Miejsce wypoczynku, sportu i rekreacji w Piekarach

Baza noclegowa
Gmina Piątek posiada ubogą bazę noclegową. Wg danych statystycznych
(www.bdl.gov.pl) w 2018 r. nie odnotowano żadnego obiektu oferującego pow. 10 miejsc
noclegowych. Sytuacja ulega poprawie, jednak jest to proces bardzo powolny. Obecnie na
bazę noclegową w gminie składają się:





Gospodarstwo Agroturystyczne w Konarzewie;
Zagroda Edukacyjna „Plantacja wikliny” w Konarzewie (miejsca biwakowe)
Internat Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku
Kwatery prywatne w Piątku
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Miejsca biwakowania:
- Piątek - nad Maliną przy parkingu ul. Łowicka,
- Balków - przy kompleksie parkowo-dworskim,
- Łysa Góra,
Bazę turystyczną możemy traktować jako swego rodzaju udogodnienia dla turystów
odwiedzających gminę. Zaliczymy tu stanicę - stację postojową zlokalizowaną na szlaku
konnym w Witowie, sieć elektroenergetyczna, sieć wodno-kanalizacyjna, sieć
teleinformatyczna LTE (w gminie rozmieszczono 7 świetlic internetowych z punktami
dostępowymi dla obywateli i osób odwiedzających), urządzenia pocztowe
i telekomunikacyjne, infrastruktura ochrony zdrowia oraz sieć handlu detalicznego
i punktów usługowych – m.in.:
- Gminny Ośrodek Kultury w Piątku,
- 3 apteki,
- 2 NZOZ-y
- 2 przychodnie weterynaryjne,
- Urząd Pocztowy w Piątku,
- Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej oddział w Piątku,
- Filia PKO,
- 3 stacje paliw, 2 bankomaty,
- Liczne indywidualne punkty handlowe w tym sklepy sieciowe Dino i Biedronka,
Zabytki - gmina Piątek nie jest bogata w zabytki liczące się w skali krajowej.
Większość budowli to dawne pałace i dworki. Tylko niektóre z nich miały szczęście mieć
dobrego gospodarza w okresie powojennym. Większość z nich w tym czasie uległa
zniszczeniu. Do tych obiektów należy zaliczyć np. pałace w Łęce, Janowicach czy
Pokrzywnicy. W gminnej ewidencji zabytków ujęto 112 obiektów w tym 15 obiektów
wpisanych do rejestru. Należą do nich m.in. dwory, pałace, folwarki, domy mieszkalne
i parafialne, kościoły, cmentarze, kamienice, budynki fabryczne, dzwonnice, parki czy
zagrody. Są one rozlokowane na terenie całej gminy m.in. w: Piątku, Balkowie, Goślubiu,
Janowicach, Konarzewie, Łęce, Orenicach, Pęcławicach, Piekarach, Pokrzywnicy
i Witowie. Z kolei 65 z nich zostało wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Ochronie konserwatorskiej podlega obszar historycznego układu urbanistycznego
miejscowości Piątek. Zabytkowe założenia parkowo-dworskie znajdują się
w miejscowościach: Piekary, Janowice, Balków, Sułkowice Pierwsze, Pęcławice, Orenice,
Witów, Goślub (pałacowo-parkowe) oraz Łęka (park). W Piątku i okolicy zlokalizowane
są trzy cmentarze zabytkowe.
Najważniejszymi obiektami dziedzictwa kulturowego w gminie Piątek są:
-

zespół kościoła parafialnego w Ciechosławicach (kościół filialny), drewniany,
z XVIII wieku,
zespół pałacowo-parkowy wraz z bramą wjazdową w Goślubiu, wybudowany
w 1840 roku, murowany, piętrowy,
park miejski w Piątku oraz strefa ochrony konserwatorskiej w odległości 100 m
od granic parku, powstał w 1927 r. ma formę trójkąta,
kościół p.w. św. Trójcy w Piątku, wzniesiony około 1460 roku, murowany z cegły
i otynkowany,
dzwonnica w Piątku, murowana, klasyczna, z początku XIX wieku,
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-

-

kościół cmentarny św. Wawrzyńca, obecnie Przemienienia Pańskiego,
wybudowany w 1753 roku na miejscu poprzedniego, drewniany,
park oraz strefa ochrony konserwatorskiej w odległości 100 m od granic parku
w Sułkowicach Pierwszych, pow. 2,08 ha z pierwszej połowy XIX wieku,
przekształcony w latach 1910 -1920,
dwór i park w Witowie: dworek klasyczny z pierwszej połowy XIX wieku,
parterowy.

Piątek Miastem!
Piątek od wielu lat czynił starania, aby móc wystąpić z wnioskiem o przywrócenie
praw miejskich miejscowości. W 2020 roku przypada 150. rocznica odebrania praw
miejskich dlatego Wójt Gminy uznał, iż nadszedł właściwy moment, aby wystąpić
z wnioskiem o przywrócenie tych praw miejscowości, która przez dominujący okres
swojej historii była miastem, a prawa miejskie utraciła wskutek czynu
niepodległościowego w okresie zaborów. To polski król, przed 1339 rokiem, nadał
Piątkowi prawa miejskie, a car rosyjski w 1870 roku nam je odebrał w odwecie za udział
obywateli w Powstaniu Styczniowym. Przywrócenie praw miejskich miejscowości Piątek
stało się hołdem dla tych jego mieszkańców, którzy na ołtarzu walki o niepodległość
Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę – swoje życie.
Rada Gminy Piątek VIII kadencji na wniosek Wójta Gminy Piątek podjęła uchwałę
o przystąpieniu do złożenia wniosku o nadanie praw miejskich miejscowości Piątek. Na
przełomie lutego i marca br. przeprowadziliśmy w gminie konsultacje społeczne wśród
mieszkańców, czy są za odzyskaniem praw miejskich. Wynik był imponujący, bo aż 87
proc. mieszkańców wyraziło swoje poparcie dla tej inicjatywy. Na koniec marca 2019 r.
wniosek o nadanie praw miejskich został złożony za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau nie wyraził jednoznacznej opinii. Skierował wniosek do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Działania zmierzające do odzyskania praw
miejskich przez Piątek wparli i daleko idącej pomocy udzielili: Parlamentarzyści Pan
Poseł Piotr Stanisław Polak i Pan Poseł Tadeusz Woźniak oraz Pan Mieczysław Nowicki,
Honorowy Obywatel Piątku.
Piątek spełniał wszelkie kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta:
– wielowiekowa, bogata historia Piątku jako miasta,
– układ urbanistyczny – zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie
ukształtowane centrum z rynkiem, zabytki,
– infrastruktura miejska – ulice, chodniki, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków,
nowoczesne media telekomunikacyjne, selektywna zbiórka odpadów itp.,
– funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (biblioteka,
ośrodek kultury, siedziba dekanatu) oraz dobrze rozwinięta sfera usług publicznych
(przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe, obiekty sportowe, dwa
ośrodki zdrowia, posterunek policji, handel, przemysł, cykliczne imprezy kulturalne
i turystyczne, itp.),
– większość mieszkańców Piątku jest zatrudniona poza rolnictwem,
– miejscowość Piątek jest Geometrycznym Środkiem Polski.
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Argumenty przemawiające za uzyskaniem praw miejskich:
– Piątek to miejscowość intensywnie rozwijająca się o rosnącym znaczeniu
gospodarczym, dużym potencjale kulturalnym i turystycznym na mapie województwa
łódzkiego,
– To druga co do wielkości miejscowość na terenie powiatu łęczyckiego, największa
we wschodniej części powiatu łęczyckiego (1 740 mieszkańców – 31.12.2018 r.),
– Wzrost rangi i znaczenia całej Gminy Piątek,
– Aktywizacja gospodarcza – ułatwienia w ustalaniu warunków zabudowy,
– Dostęp do środków z funduszy europejskich adresowanych zarówno dla miast, jak
i obszarów wiejskich,
– Przyciągnięcie nowych inwestorów,
– Poprawa sytuacji na rynku pracy,
– Podniesienie atrakcyjności Piątku w oczach młodych ludzi,
– Wzrost rangi miejscowości na mapie województwa łódzkiego.
W dniu 26 lipca 2019 r. Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki podpisał
rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania
niektórym miejscowościom statusu miasta. Na mocy opublikowanego w dniu 30 lipca
2019 r. Rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2020 r. Piątek wraz z trzema innymi
miejscowościami otrzymał status miasta.
Uroczystość przekazania aktu nadania statusu miasta odbyła się w poniedziałek
30 grudnia 2019 r. w siedzibie MSWiA w Warszawie.

Uroczystość przekazania aktu nadania statusu miasta w MSWiA w Warszawie
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Uroczystość przekazania aktu nadania statusu miasta w MSWiA w Warszawie
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Sylwester i powitanie Nowego 2020 Roku i Miasta Piątek

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
1 stycznia 2019 funkcjonowało w gminie 12 organizacji pozarządowych, w tym:
1 fundacja –„ Fundacja Zielony Piątek”,
10 stowarzyszeń – „Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic”, „Stowarzyszenie Kobiet
w Konarzewie”, „Ochotnicza Straż Pożarna w Balkowie”,” Stowarzyszenie Razem dla
Balkowa”, „Stowarzyszenie Janowice-Goślub”, „Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku”,
„Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach Goślubiu”, „Ochotnicza Straż Pożarna
w Orenicach”, „Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie”, „Stowarzyszenie Kobiet
Geometrycznego Środka Polski”, Stowarzyszenie „Aktywne Panie z Pokrzywnicy” (na
etapie rejestracji).
1 klub sportowy – Ludowy Klub Sportowy „ Malina - Piątek”,
0 kół gospodyń wiejskich.
Na koniec 2019 roku dane przedstawiały się następująco:
13 organizacji pozarządowych, w tym:
1 fundacja – „Fundacja Zielony Piątek, ,
11 stowarzyszeń – „Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic”, „Stowarzyszenie Kobiet
w Konarzewie”, „Ochotnicza Straż Pożarna w Balkowie”, „Stowarzyszenie Razem dla
Balkowa”,” Stowarzyszenie Janowice-Goślub”,” Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku”,
„Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach Goślubiu”, „Ochotnicza Straż Pożarna
w Orenicach”, „Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie”, „Stowarzyszenie Kobiet
Geometrycznego Środka Polski”, Stowarzyszenie „ Przystań Piekary”, Stowarzyszenie
„Aktywne Panie z Pokrzywnicy” (na etapie rejestracji).
1 klub sportowy, - Ludowy Klub Sportowy „ Malina – Piątek”
0 kół gospodyń wiejskich.
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W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji
pozarządowych, zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:
Rodzaj zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na trenie Gminy Piątek”
Wpłynęła 1 oferta – Ludowego Klubu Sportowego „Malina - Piątek” , opiewająca na kwotę
50.000,00zł. – zadanie zostało wykonane
W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:
- zadanie w dziedzinie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4 organizacje – Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie na zadanie „Wigilia dla osób
starszych i samotnych z udziałem władz Gminy i Kościoła,” wsparto kwotą, 2.000,00 zł.,
Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach – Goślubiu” na zadanie „Gminna Biesiada
Karnawałowa”, wsparto kwotą 2.000,00 zł.
Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie na zadanie „Spotkanie w teatrze”, wsparto kwotą
2. 000,00 zł.,
Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic na zadanie „80 rocznica Bitwy nad Bzurą
w Środku Polski”, wsparto kwotą 2. 000,00 zł.
W 2019r. przeprowadzone były konsultacje projektu Programu Współpracy
Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Konsultacje odbyły się w formie wyrażenia uwag i opinii na piśmie na formularzu
konsultacji.
Zakres konsultacji obejmował: możliwość zapoznania się z projektem programu,
składaniu uwag i opinii, rozpatrzeniu złożonych opinii i uwag, aktualizacji projektu pod
ich kontem, przedstawieniu ostatecznej wersji programu organizacjom.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji ( od 20 września 2019r.
do 2 października 2019r.) nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do przedstawionego
projektu Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie Aktywne Panie z Pokrzywnicy
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Stowarzyszenie Kobiet Geometrycznego Środka Polski

Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie

Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic

65

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie Gminy Piątek działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP
Piątek - włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG); OSP Balków,
OSP Janowice – Goślub, OSP Janków, OSP Orenice.
Liczba członków Ochotniczych Straży pożarnych z terenu Gminy - 238, w tym
mężczyzn 211, kobiet 27. Przy OSP Piątek działa – orkiestra strażacka, liczba muzyków
15.
Liczba strażaków-ratowników mogący brać bezpośredni udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych 73, w tym mężczyzn 73, kobiet 0.
Jednostki OSP z terenu Gminy dysponują następującym sprzętem do działań
ratowniczo-gaśniczych:









samochody pożarnicze - 7, w tym ciężkie -2, średnie -3, lekkie -2, specjalne -1, inne
-2;
sprzętu silnikowego w liczbie – 28, w tym motopompy – 11 szt., pilarki STIHL 9
szt., agregaty prądotwórcze – 4 szt., hydroagregaty – 2 szt., wentylatory – 2 szt.
sprzęt alarmowania i łączności: syreny elektryczne – 5 szt., syreny ręczne – 2 szt.,
terminale GPS – 1 szt., radiostacja stacjonarna – 1 szt., radiostacja nasobna – 10
szt., radiostacja samochodowa – 7 szt.
zestaw do ratownictwa medycznego – 3 kpl.
sanie do ratownictwa lodowego – 1 szt.
sprzęt ochrony dróg oddechowych: aparaty nadciśnieniowe z maskami – 6 kpl.,
czujniki bezruchu – 6 szt.
węże tłoczne: W-75 – 75 szt., W-52 – 74 szt., ssawne – 16 szt.

Powyższy jak i inny sprzęt wykorzystywany był w 2019 roku w 92 interwencjach na
terenie gminy i powiatu łęczyckiego (w 2018 r. – 90).

OSP Janków
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W 2019 roku do zdarzeń wyjeżdżała OSP Piątek - 92 razy i OSP Balków - 1 raz,
statystyka wyjazdów do zdarzeń przedstawiała się następująco:



pożary – 28 zdarzeń , w których uczestniczyło 151 strażaków-ratowników;
miejscowe zagrożenia ogółem – 64, w których uczestniczyło – 363 strażaków
ratowników, w tym: wypadki drogowe – 40, wichury – 6, inne zagrożenia 18.

W budżecie Gminy Piątek na 2019 rok zabezpieczono środki finansowe
w wysokości – 145 100 zł. na sfinansowanie działalności bojowej OSP z terenu Gminy
Piątek.
Środki wydatkowane przez Gminę na sfinansowanie działalności bojowej oraz
pozostałej działalności OSP w roku sprawozdawczym wyniosły ogółem – 144 304 zł
z tego:






OSP Piątek – 71 610 zł;
OSP Balków – 5 550 zł;
OSP Janków – 4 692 zł;
OSP Orenice – 4 374 zł;
OSP Janowice - Goślub –3 800 zł.

Ponadto Gmina poniosła wydatki na orkiestrę strażacką w wysokości –38 811 zł z
tego: wynagrodzenie dyrygenta – 30 149 zł; naprawa instrumentów muzycznych –
5 000 zł.
Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2019 r. został wypłacony
przez Gminę w wysokości – 13 383 zł.
W zakresie działalności informacyjno-szkoleniowej w gminie zorganizowano
następujące przedsięwzięcia:
 szkolenie ratownictwa technicznego dla 1 strażaka ratownika z OSP Piątek;
 kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla 3 strażaków ratowników
z OSP Piątek;
 gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zwycięscy
reprezentowali gminę na szczeblu powiatowym;
 gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Plastycznego;
 gminne zawody sportowo - pożarnicze. W zawodach uczestniczyli druhowie
ze wszystkich 5 jednostek OSP z terenu Gminy.
W dniu 24 października 2019 roku na terenie Gminy Piątek przeprowadzono
powiatowo - gminne ćwiczenia obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na
temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz kierowanie organizacją
zadań obrony cywilnej
i zarzadzania kryzysowego” pk. „Powiat Łęczycki 2019”.
Ćwiczeniem objęto następujące elementy przygotowania obronnego, obrony
cywilnej
i zarządzania kryzysowego z terenu Gminy Piątek: System Stałych Dyżurów;
Dystrybucję tabletek jodku potasu; System Wykrywania i Alarmowania oraz Ewakuację
osób z budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.
W ćwiczeniu powiatowo – gminnym udział wzięli: Stały Dyżur Wójta Gminy Piątek;
Osoby funkcyjne Gminy Piątek odpowiedzialne za dystrybucję tabletek jodku potasu;
Gminna Drużyna Wykrywania i Alarmowania; Członkowie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego; Dyrektor wraz z Zespołem ds. Ewakuacji Szkoły Podstawowej
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w Piątku; Jednostka OSP Piątek włączona do KSRG; Drużyna Ratownictwa Ogólnego
Gminy Piątek.
W dniu 26 kwietnia 2019 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku odbyły się
eliminacje wojewódzkie XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież
Zapobiega Pożarom”.
W trzech grupach wiekowych udział wzięło łącznie 66 uczestników. Część pisemna
odbyła się w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, część ustna
w sali OSP Piątek. W przerwie pomiędzy częścią pisemną i ustną uczestnicy konkursu
spotkali się przy Geometrycznym Środku Polski na Rynku w Piątku, gdzie poznali historię
miejscowości. Każdy uczestnik turnieju otrzymał od Wójta Gminy imienny certyfikat pobytu
w Geometrycznym Środku Polski oraz okolicznościowe gadżety-magnesy.

Uczestnicy XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

PRZESTEPCZOŚĆ NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI w
PIĄTKU
Przestępczość w gminie
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r. na terenie gminy w kategorii miejsca
popełnienia przestępstwa przestępczości ogólnej stwierdzono 56 przestępstw.
Charakterystyka przestępczości w rozbiciu na poszczególne kategorie przestępstw
w Gminie Piątek przedstawia się następująco:
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kradzież z włamaniem - 6 czynów;
kradzieże samochodów - 1 czyn;
kradzież cudzej rzeczy - 4 czyny;
przestępstwa narkotykowe - 4 czyny;
uszczerbek na zdrowiu – 2 czyny;
uszkodzenie mienia - 2 czyny;
przestępstwa o charakterze gospodarczym – 10 czynów;

W roku 2019 ujawniono na terenie gminy 7 nietrzeźwych kierujących pojazdami
mechanicznymi.
Na terenie Gminy Piątek odnotowano 127 zdarzeń drogowych, w tym:
 wypadki drogowe – 8, w których 9 osób zostało rannych, a 3 osoby zginęły;
 kolizje drogowe – 119.
W 2019 roku na terenie Gminy Piątek, policjanci przeprowadzili 645 interwencji
publicznych i domowych.

Policjanci Posterunku Policji w Piątku

Podjęte w gminie akcje interwencyjne i prewencyjne polegały na prowadzeniu
działania na terenie gminy poprzez spotkania w szkołach podstawowych oraz ZSMR
w Piątku z uczniami, rodzicami oraz gronem pedagogicznym, pracownikami instytucji
publicznych, pracownikami prywatnych firm oraz mieszkańcami lokalnej społeczności.
W realizowanych przedsięwzięciach policjanci poruszali się w obszarach takich jak:
 Dzielnicowy Bliżej Nas;
 Moja Komenda;
 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa;
 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 Narkotyki, dopalacze i inne środki odurzające;
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Cyberzagrożenia;
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz w miejscu zamieszkania;
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - edukacja dla bezpieczeństwa;
Przemoc w rodzinie;
Bezpieczeństwo seniorów;
Handel ludźmi;
Terroryzm.

W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa gminy organizowano w 2019 r. działania
pod nazwą "Nielat", Działania miały na celu ujawnienie przypadków sprzedaży
niepełnoletnim alkoholu, środków odurzających, a także nieletnich sprawców czynów
karalnych i zagrożonych demoralizacją.
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