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Protokół Nr VI/2011 

 
       z obrad VI Sesji Rady Gminy Łąck odbytych w dniu 05.09.2011r. w sali 
konferencyjnej hali sportowej w Łącku. 
 
Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 13.00.  
 

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji. 
Przewodniczący Rady otworzył VI obrady Sesji. Na wstępie podziękował osobom, które 
przygotowywały kosz dożynkowy gminy Łąck, prezentowany w dniu wczorajszym na 
Dożynkach w Płocku.  
Przedstawił również Barbarę Chrzanowską- nowego Dyrektora Stowarzyszenia Gmin 
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Panią Krystynę Kosińską, która omówiła 
zagadnienia związane z odszkodowaniami za zajęcie nieruchomości pod urządzenia 
energetyczne. 
Następnie radni głosowali nad zaproponowanym porządkiem obrad- został on przyjęty 
jednogłośnie 15 głosami.   
 

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

III. Interpelacje oraz pytania radnych. 
1. Radna Śnieć spytała o sytuację szkoły w Nowej Wsi w świetle 

krążących plotek o jej sprzedaży? 
2. Radna Śnieć- dlaczego zostały zabrane pojemniki do segregacji 

odpadów w Korzeniu obok Plebanii oraz Szkoły? 
3. Radna Wojnarowska- poprosiła Wójta o krótkie sprawozdanie z 

zakresu stanu realizacji naprawy dróg na terenie gminy.   
 

IV. Omówienie spraw związanych z odszkodowaniami za zajęcie 
nieruchomości pod urządzenia energetyczne. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Krystynie Kosińskiej, która przedstawiła 
możliwości uzyskania odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod urządzenia 
energetyczne oraz ofertę pomocy w uzyskaniu odszkodowania.  
 

V. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: 
1. Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2011- 2018.   

Projekt uchwały omówiła Skarbnik gminy, poinformowała, że w wieloletniej prognozie 
finansowej ujęte są inwestycje, których okres wykonania wynosi min. 2 lata- w tym 
przypadku dotyczy to termomedrnizacji budynku szkoły podstawowej w  Łącku oraz 
Nowej Wsi a także zmniejszenia wydatków na uporządkowanie gospodarki ściekowej                 
w zlewni jezior (dot. budowy oczyszczalni ścieków w Zaździerzu).  
Radni nie mieli pytań.  
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania.  
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2011- 
2018 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami. 
/Uchwała nr VI/51/2011/  

  
2. Zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.  
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Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że zmianie ulega plan 
dochodów i wydatków oraz załącznik o dochodach i rozchodach.  
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania.  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok została przyjęta 
jednogłośnie 15 głosami.  
/Uchwała nr VI/52/2011/  

 
3. Zmiany uchwały Nr XXIX/212/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 

10.11.2010r.   w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.   
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że stawki opłaty targowej nie 
zmieniają się, zmianie ulegają inkasenci pobierający opłaty, w związku z rotacją 
zatrudnionych pracowników w Zakładzie Komunalnym. 
Radni nie mieli pytań.  
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania.  
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/212/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 
10.11.2010r.   w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej została przyjęta 
jednogłośnie 15 głosami.  
/Uchwała nr VI/53/2011/  

 
4. Zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Warszawa- nauczycielką historii. 

Warsztaty historyczno- kulturowe dla uczniów Gimnazjum w Łącku”                         
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt uchwały omówiła Pani Donata Patora Dyrektor Gimnazjum w Łącku. 
Poinformowała, że dotyczy on uczniów gimnazjum. Jest to 3 dniowy pobyt młodzieży           
w Warszawie, z pełnym wyżywieniem oraz noclegami w celu poznania historii Warszawy.  
Podjęcie uchwały jest jednym z warunków otrzymania dotacji.  
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i przystąpiono do głosowania.  
Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Warszawa- nauczycielką 
historii. Warsztaty historyczno- kulturowe dla uczniów Gimnazjum w Łącku”                         
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została przyjęta jednogłośnie 15 
głosami.  
/Uchwała nr VI/54/2011/  

 
5. Wyboru ławnika. 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy. Omówiła procedurę naboru na ławnika oraz 
poinformował o zgłoszonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie kandydaturze Pani Jolanty 
Piotrowskiej. Stwierdziła, że zgłoszona kandydatka spełnia wszelkie konieczne warunki i 
uzyskała pozytywna opinię komisji opiniującej kandydata na ławnika. Jest to jedyna 
kandydatura.  
Zgodnie z procedurą powołana została komisja skrutacyjna do przeprowadzenia 
głosowania tajnego.  
W skład komisji skrutacyjnej weszli:  
Pan Wojciech Jaworski- zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy 
Pan Tomasz Sierocki- zgłoszony przez Ryszarda Skalskiego 
Pani Janina Kwestarz- zgłoszona przez Wojciecha Jaworskiego 
Wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę.  
Przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym składem komisji skrutacyjnej- został 
on przyjęty 14 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się.  
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Komisja skrutacyjna po dokonaniu czynności wyborczych odczytała protokół, 
stwierdzający, że zgłoszona kandydatka- Pani Jolanta Piotrowska, została zaakceptowana 
przez radę jednogłośnie 15 głosami.   
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały,  radni nie mieli pytań.  
Uchwała w sprawie wyboru ławnika została przyjęta jednogłośnie 15 głosami.  
/Uchwała nr VI/55/2011/  

 

Przewodniczący Rady ogłosił 20 min. przerwy w obradach. 
 
Po przerwie Przewodniczący przywitał przybyłego na obrady Sesji gościa- 
Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Adama Sierockiego a następnie przystąpiono do 
dalszego omawiania projektów uchwał.  
 

6. Określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Elżbieta Zbyszewska. Poinformowała, że 
dokument był szczegółowo omawiany na komisjach. Uchwała reguluje zasady oraz 
procedury przeprowadzania konsultacji społecznych. Zgodnie z ustawą musi ona być 
przyjęta przez radę gminy.  
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do 
głosowania.  
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
została przyjęta jednogłośnie 15 głosami.  
/Uchwała nr VI/56/2011/  

 
7. Wyrażania zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 42 m² 

znajdującego się w hali sportowej w Łącku na działce ozn. nr ewid. 2/6 z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo- usługowej oraz 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zwarcia 
umowy.  

Projekt uchwały omówił Wójt. Dotyczy on przedłużenia na okres kolejnych 5 lat, na 
wniosek obecnego dzierżawcy, umowy najmu lokalu w hali sportowej, w którym obecnie 
funkcjonuje kwiaciarnia. Skończył się 3 letni okres dzierżawy, na który ustawowo 
wystarczy tylko zgoda Wójta. Powyżej tego okresu, stosownie do zapisów ustawy, zgodę 
musi wyrazić rada gminy. 
Radni nie mieli pytań, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do 
głosowania.  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 42 m² 
znajdującego się w hali sportowej w Łącku na działce ozn. nr ewid. 2/6 z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności handlowo- usługowej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zwarcia umowy została przyjęta jednogłośnie 15 
głosami.  
/Uchwała nr VI/57/2011/ 

 
8. Wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łąck oraz 

zapewnienia im dalszej opieki.  
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy. Poinformował, że podjęcie nowej uchwały w tej 
sprawie jest konieczne z powodu zmiany ustawy. Zmieniły się niektóre warunki 
wyłapywania bezdomnych zwierząt w związku z czym traci moc dotychczas obowiązująca 
uchwała.   
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Wójt mówił o problemach związanych z bezdomnymi psami oraz o kosztach 
ponoszonych przez gminy w związku z ich wyłapywaniem- ok. 1800 zł z jednego psa. Jest 
to problem dotyczący nie tylko naszej gminy ale problem ogólnopolski.  
Radni nie mieli pytań, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do 
głosowania. 
Uchwała w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łąck oraz 
zapewnienia im dalszej opieki została przyjęta jednogłośnie 15 głosami.  
/Uchwała nr VI/58/2011/ 

 
9. Rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Żuchniewicza.  

Temat omówiła Skarbnik gminy. Poinformowała o skardze  Pana Tadeusza 
Żuchniewicza, złożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dotyczy ona niezgodności                     
sprawozdania finansowego Wójta Gminy za 2010 rok. Skarbnik gminy stwierdziła, że nie 
jest to prawdą. Sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z dokumentami  
finansowymi oraz sprawozdaniem wydatków i było ono badane przez Regionalną Izbę 
Obrachunkowa w Płocku, która wydała opinię pozytywną.    
Skarbnik Gminy wyjaśniła radnym błąd zauważony przez Pana Żuchniewicza                      
w sprawozdaniu. W jednym czasie realizowane były dwie inwestycje, dla których wydatki 
ujęte były w sprawozdaniu w jednym paragrafie, w którym omyłkowo, w części opisowej, 
przestawione zostały kwoty. Dotyczyło to planów zagospodarowania przestrzennego 
Łącka oraz Zdworza. Błąd ten nie wpłynął w żaden sposób na wykonanie budżetu oraz 
bilansu.  
Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował radnych o obecności Pana Żuchniewicza 
na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Społeczno Gospodarczego oraz Finansów, 
podczas którego ustalone zostały dalsze czynności, zmierzające do pozytywnego 
rozwiązania panującego obecnie konfliktu. Wójt omówił sytuację prawną dotyczącą 
działki Pana Żuchniewicza w Zdworzu, która jest już jego własnością. Odczytał pismo 
skierowane do Pana Żuchniewicza następnego dnia po posiedzeniu komisji, w którym 
zaproponował „zawarcie umowy na czas oznaczony do 2021 roku bez możliwości jej 
wypowiedzenia poza przypadkami przewidzianymi w umowie, przy stałej wysokości 
czynszu (waloryzacja wg wskaźnika inflacji) i zabezpieczeniu tych warunków na wypadek 
zmiany właściciela nieruchomości”. Umowa dotyczy użytkowania przez Gminę Łąck 
hydroforni usytuowanej na działce Pana Żuchniewicza.    
Wójt poinformował, że błędy które znajdowały się w uchylonej uchwale w sprawie 
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wokół jeziora Zdworskiego, które 
przyczyniły się do uchylenia uchwały, są już naprawiane. Kolejna uchwała w tej sprawie 
będzie prawidłowa. Za ok. 3-4 miesiące przedstawi nowy plan zagospodarowania tego 
terenu, który w obszarze działki Pana Żuchniewicza, będzie uwzględniał jego wnioski 
oraz postulaty. Uważa, że nie można zwlekać z tworzeniem tego dokumentu, ponieważ 
bardzo wiele osób jest nim zainteresowanych- mieszkańcy tamtych terenów a także 
gmina.  Wójt wyraził zadowolenie z powyższych ustaleń z Panem Żuchniewiczem na 
posiedzeniu komisji, które ma nadzieję, są początkiem unormowania konfliktowej 
sytuacji.  
Powyższe stanowisko Wójta w tej sprawie poparł Przewodniczący Rady.  
Odczytał on projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem i przystąpiono do głosowania.  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Żuchniewicza została przyjęta 
jednogłośnie 15 głosami.  
/Uchwała nr VI/59/2011/ 

 
VI. Odpowiedzi na pytania i interpelacje. 
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Głos zabrał Przewodniczący Rady, który przedstawił następujące sprawy: 
1. Poinformował o zmianie w uchwale podejmowanej na poprzedniej 

Sesji Rady dotyczącej Powołania zespołu interdyscyplinarnego- 
Uchwała rady Gminy nr V/48/2011 z dnia 29.06.2011r.- zgodnie     
z ustaleniami Wojewody Mazowieckiego uchwała nie podlega 
publikacji, zbędny jest więc zapis, dotyczący jej wejścia w życie           
z upływem 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego- uchwała wchodzi więc w życie              
z dniem uchwalenia.   

2. Kolejny poruszony przez Przewodniczącego Rady temat dotyczył 
czynności zmierzających do realizacji podjętej przez Radę Gminy 
uchwały w sprawie wyboru Młodzieżowej Rady Gminy. Odczytał 
obwieszczenie w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej, do 
przeprowadzenia powyższych wyborów.   

3. Mistrzostwa Warszawy w Skokach przez Przeszkody- 
Przewodniczący Rady poinformował o mającej się odbyć imprezie. 
Przekazał sołtysom plakaty informacyjne z prośbą o ich 
rozpowszechnienie.  

 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który udzielił odpowiedzi na zadane wcześniej 
pytania oraz poinformował o obecnej sytuacji w gminie.   

1. Zainteresowania Chińczyków szkołą w Nowej Wsi.  Tak, jest to 
prawda. Poszukują oni placówki na wynajem, na jeden rok szkolny, 
dla grupy studentów. Oglądali oni tereny gminy (w tym rejony 
Korzenia), które bardzo im się spodobały, jednak nie doszło jeszcze 
do konkretnych rozmów z nimi. Wójt zapewnił, że jeżeli takie 
rozmowy będą miały miejsce, nie jest zainteresowany sprzedażą 
mienia gminnego a jedynie dzierżawą.  
W tym miejscu Wójt podziękował zespołowi, który przygotowywał 
wieniec Dożynkowy. Poinformował o planach organizacji od 
przyszłego roku Dożynek Gminnych, jako kolejnej gminnej imprezy 
cyklicznej.  

2. Zabrane pojemniki do segregacji odpadów z Korzenia obok 
Kościoła- powodem tego, jest brak umiejętności segregacji odpadów 
przez społeczeństwo. Jeżeli problem będzie się powtarzał w innych 
miejscach, pozostałe segregatory również zostaną zlikwidowane.    

3. Sprawozdanie  z zakresu stanu realizacji naprawy dróg na terenie 
gminy-  w tym tygodniu kończy pracę firma krusząca budynki na 
fermie. Na obecną chwilę z rozebranych budynków powstało ok. 250 
ton bardzo dobrego kruszywa, które po przeprowadzeniu przetargu- 
do końca października, wykorzystany zostanie na bieżące remonty 
dróg na terenie gminy.   

Wójt poinformował również o innych, trwających obecnie lub  
zaplanowanych na najbliższy okres czasu inwestycjach gminnych- m.in. 
wymianie dachu oraz elewacji budynku przedszkola w Łącku,  remoncie    
i przygotowaniu siedziby biur dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych 
Pojezierza Gostynińskiego,  złożeniu ostatecznych dokumentów. Na 
otrzymanie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków w Zaździerzu- na 
przełomie października i listopada Zarząd Województwa Mazowieckiego 
podczas posiedzenia podejmie w tej sprawie decyzję. Wójt poruszył 
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również temat hodowli lisów w Antoninowie. Stwierdził, że stosownie 
do obecnie posiadanej wiedzy jest ona nielegalna. Prowadzone jest w tej 
chwili postępowanie w tej sprawie. Radni będą informowani na bieżąco 
o jego rozstrzygnięciu. Poinformował także o prowadzonych obecnie 
konsultacjach społecznych (w formie imiennych ankiet), dotyczących 
zainteresowania podłączeniem gazu ziemnego. Jako przedstawiciel 
samorządu Wójt poparł ideę gazownictwa gminy.  

 
VII. Wolne wnioski i dyskusja. 

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Powiatu Panu 
Adamowi Sierockiemu. Przywitał on wszystkich zebranych w imieniu swoim oraz 
zaproszonego na Sesję Starosty Płockiego Piotra Zgorzelskiego, który z powodu ważnego 
spotkania służbowego, nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu.  Poruszył temat Dożynek, 
które odbyły się w Płocku w dniu wczorajszym oraz zbliżających się wyborów 
Parlamentarnych.  
 
Sołtys Zdwozra Robert Nowakowski spytał o sytuację dopłat do przydomowych 
oczyszczalni ścieków? 
Odpowiedzi udzielił Wójt. Poinformował, że odbyło się spotkanie w tej sprawie. Temat 
jest obecnie w toku wyjaśniania. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia 
podjęta będzie decyzja. 
 
Radny Wasiak zgłosił problem nieczynnego hydrantu w Zworzu.  
 

VIII. Zakończenie obrad.  
Na tym zakończono VI obrady Sesji Rady Gminy Łack.  
 
 
                                                                                           Przewodniczący Rady  
                                                                                         Inż. Lech Drohomirecki  
 
 
Protokołowała 
Małgorzata Gołębiewska  

 
 
 
 

Powyższy protokół nie został jeszcze przyjety przez Radę Gminy Łąck.  


