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Protokół Nr IV/2011 

 
       z obrad IV Sesji Rady Gminy Łąck odbytych w dniu 20.04.2011r. w sali 
konferencyjnej hali sportowej w Łącku. 
 
Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 13.30.  
 

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji. 
Przewodniczący Rady przywitał wszystkich i otworzył IV obrady Sesji. Poinformował               
o zmianie w tytule uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz o wprowadzeniu do porządku obrad nowej uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku 
stanowiącym własność Gminy Łąck położonego w Łącku przy ul. Brzozowej 1 na działce 
nr 11/7. Poinformował również radnych, że Wójt został wybrany Przewodniczącym 
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego na kolejną kadencję.  
Przystąpiono do głosowania nad nowym porządkiem obrad- został on przyjęty 
jednogłośnie 15 głosami.  
Przewodniczący Rady przywitał nowo wybranych sołtysów, którzy zaprezentowali swoje 
sylwetki.  
 

II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
Protokół z poprzedniej Sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami.  
 

III. Interpelacje i zapytania radnych. 
1. Radna Wojnarowska- zgłosiła postulat modernizacji placu zabaw dla dzieci przy 
przedszkolu.  
 

IV. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: 
1. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na  2011r.  

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Wypowiedź uzupełnił Wójt, który 
poinformował o trwających pracach na terenie byłej Fermy. 
Radna Wojnarowska spytała, dlaczego jest tak duże zwiększenie dotacji dla Przedszkola 
„Promyczek”. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy, informując, że wynika to ze 
zwiększenia liczby dzieci.  
Przewodniczący rady odczytał uchwałę i przystąpiono do głosowania.   
Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na  2011r. została przyjęta 
jednogłośnie 15 głosami.  
Uchwała nr IV/31/2011 

 
2. Ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów.  

Przewodniczący Rady przedstawił propozycje: złożona przez radnych na komisjach-                
50 zł. oraz Wójta- 40 zł.  
Projekt uchwały omówiła Skarbnik gminy. Radni nie mieli pytań.  
Przewodniczący rady odczytał uchwałę i przystąpiono do głosowania nad 
zaproponowaną przez radnych kwotą diety dla sołtysów w wysokości 50 zł.  
Uchwała w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów została 
przyjęta jednogłośnie 15 głosami.  
Uchwała nr IV/32/2011 
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3. Zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 
2010r. w sprawie  ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla 
radnych.  

Uchwałę omówiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że uchwała dotyczy diety dla 
Przewodniczącego Rady- musi zostać zmieniona (zmniejszona o 52 zł), ponieważ 
zmieniła się kwota bazowa, która jest podstawą jej naliczenia.  
Radni nie mieli pytań.  
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały  Nr I/6/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 
2010r. w sprawie  ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych została przyjęta 
jednogłośnie 15 głosami.  
Uchwała nr IV/33/2011 

 
4. Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Łąck.   

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Radni nie mieli pytań.  
Przewodniczący rady odczytał projekt i przystąpiono do głosowania.  
Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck została 
przyjęta jednogłośnie 15 głosami.  
Uchwała nr IV/34/2011 

 
5. Likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Nowej 

Wsi. 
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy. Poinformował o spotkaniu zorganizowanym                 
w celu przedstawienia pomysłów na zagospodarowanie placówki. Stwierdził, że likwidacja 
spowodowana jest brakiem dzieci. Placówka nie będzie zamknięta a przekształcona i w 
razie konieczności, w każdej chwili, będzie mogła być otwarta.   
Wójt poinformował także o planach na zagospodarowanie szkoły oraz możliwościach 
pozyskania środków z zewnątrz na ten cel.  
Radni nie mieli pytań, Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i przystąpiono do 
głosowania.  
13- za przyjęciem uchwały, 
1-  przeciwko, 
1- wstrzymał się od głosu.  
Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta                    
w Nowej Wsi została przyjęta 13 głosami.  
Uchwała nr IV/35/2011 
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6. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Łąck.  

Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała jest konsekwencją uchwały poprzedniej- 
w związku z likwidacją Szkoły w Nowej Wsi zmienia się plan sieci szkół.  
Radni nie mieli pytań, Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i przystąpiono do 
głosowania.  
Uchwała w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Łąck została przyjęta jednogłośnie 15 głosami.  
 Uchwała nr IV/36/2011 
  

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego 
znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Łąck 
położonego w Łącku przy ul. Brzozowej 1 na działce nr 11/7.  

Uchwałę omówił Wójt, poinformował o rywalizacji pomiędzy gminami SGTPG                      
o siedzibę Stowarzyszenia. Obecnie siedziba SGTPG znajduje się w budynku 
Nadleśnictwa. W najbliższym czasie Wójt chciałby przenieść ją do budynku należącego do 
Gminy, który częściowo zajmowany jest przez Zakład Komunalny, stąd projekt 
powyższej uchwały.  
Radni nie mieli pytań, Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i przystąpiono do 
głosowania.  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w 
budynku stanowiącym własność Gminy Łąck położonego w Łącku przy ul. Brzozowej 1 
na działce nr 11/7 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami.  
Uchwała nr IV/37/2011 

 
8. Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w Gminie Łąck do 

2010r. wraz z planem gospodarki odpadami w latach 2009- 2010.  
Uchwałę omówił Wójt. Poinformował, że konieczność stworzenia powyższego raportu 
wynika z ustawy. Następnie poruszył on temat czystości na terenie gminy- wszystkie 
śmieci będą sprzątane na bieżąco przez pracowników Zakładu Komunalnego.   
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i przystąpiono do 
głosowania.  
Uchwała w sprawie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w Gminie Łąck 
do 2010r. wraz z planem gospodarki odpadami w latach 2009- 2010 została przyjęta 
jednogłośnie 15 głosami.  
Uchwała nr IV/38/2011 

 
9. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Łąck za lata 2009- 2010.  
Uchwałę omówił Wójt, radni nie mieli pytań.  
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Łąck za lata 2009- 2010 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami.  
Uchwała nr IV/39/2011 

 

10. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016. 

Projekt uchwały omówił Kierownik GOPS Jarosław Tyburski. Poinformował, że 
przyjęcie powyższego programu jest obowiązkiem ustawowym nałożonym na gminę                   
i  wynika ze zmiany Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która zakłada 
powołanie zespołów interdyscyplinarnych. Kierownik GOPS przedstawił problemy 
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wynikające z przemocy w rodzinach, która jest zjawiskiem powszechnie występującym. 
Stworzenie  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie ma na celu przeciwdziałanie występowania tego zjawiska i pomocy 
poszkodowanym.  
Radni nie mieli pytań, Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i przystąpiono do 
głosowania.  
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 została przyjęta 
jednogłośnie 15 głosami.  
Uchwała nr IV/40/2011 

 
V. Sprawozdanie Wójta Gminy z przebiegu zebrań wiejskich.  

Wójt Gminy przedstawił postulaty oraz wnioski, które były najczęstszymi tematami 
zebrań wiejskich na terenie gminy w bieżącym roku. Należały do nich: drogi, melioracje, 
gospodarka ściekowa, bezpieczeństwo, przejęcie jezior oraz wiele innych. Niektóre 
wnioski są już wykonane. Pozostałe są w trakcie realizacji lub zostały przeznaczone  do 
zrealizowania w najbliższym czasie.  
Najwięcej miejsca poświęcone było konieczności remontu dróg gminnych oraz 
powiatowych a także sprawom niedrożnych systemów melioracyjnych- Wójt 
poinformował, że osobiście dokona ich kontroli w celu sprawdzenia słuszności 
zgłoszonych postulatów (do naprawy dróg wykorzystany będzie gruz z rozbiórki 
budynków po byłej fermie).   
Następnie Wójt Gminy poinformował, że gmina Łąck znalazła się na pierwszym miejscu 
na liście do otrzymania dotacji na oczyszczalnię ścieków w Zaździerzu.  
Poruszony został również temat zamiaru likwidacji Posterunku Policji oraz Poczty                   
w Łącku. Wójt poinformował o swoich działaniach mających na celu zapobiegnięcie 
realizacji powyższych zamiarów i protestach wystosowanych w tych sprawach.  
Na zakończenie stwierdził, że każdy postulat zgłoszony podczas zebrań wiejskich jest 
ważny i wszystkie będą szczegółowo przeanalizowane pod kątem czasu oraz sposobu ich 
realizacji.  
 
Głos zabrała radna Maria Wojnarowska, która po raz kolejny zgłosiła problem rozbiórki 
spalonej stodoły na hipodromie oraz trybuny na Stadionie.  
 

VI. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
Postulat dotyczący modernizacji placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu. Odpowiedzi 
udzielił Wójt, informując, że wkrótce zapadnie decyzja o termomodernizacji budynku 
Przedszkola. Teren placu zabaw będzie wówczas potrzebny do przeprowadzenia robót 
budowlanych. Postulat będzie zrealizowany w terminie późniejszym.  
Radna Wojnarowska spytała, czy urządzenia do zabawy znajdujące się na placu posiadają 
atesty i spełniają niezbędne do tego warunki. Wójt poinformował, że jest to kontrolowane                    
i  urządzenia posiadają atesty bezpieczeństwa.  
  

VII. Wolne wnioski i dyskusja. 
Przewodniczący Rady poinformował o wyborach do rady Mazowieckiej Izby Rolniczej      
i o wybranym do niej przedstawicielu gminy Łąck, którym został Pan Franciszek Tyrajski 
z Sendenia Małego.  
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Franciszkowi Tyrajskiemu, który zaprezentował 
swoją osobę oraz omówił dotychczasowe doświadczenie i pracę  w rolnictwie.  
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VIII. Zakończenie obrad.  
Na zakończenie Przewodniczący Rady przypomniał radnym o konieczności składania 
oświadczeń majątkowych.  
Na tym zakończono obrady Sesji.  
 
 
Protokółowała: 
Małgorzata Gołębiewska  
 
 
 
 
 
 
 
 


