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Raport  

o stanie Gminy Łąck  

za 2018 rok



Gmina Łąck jest gminą wiejską położoną w powiecie płockim w zachodniej części 

województwa mazowieckiego. Obszar Gminy wynosi 9.374 ha, w tym lasy zajmują 

powierzchnię 4.408 ha, zaś jeziora 522 ha, użytki rolne stanowią ok. 4 tys. ha. 

Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 60 i droga wojewódzka nr 577. 

Administracyjnie Gmina Łąck graniczy z miastem Płock oraz gminami: Gąbin, Szczawin 

Kościelny, Gostynin i Nowy Duninów. Gminę tworzy 16 sołectw: Antoninów i Korzeń 

Rządowy, Grabina, Ludwików, Łąck, Matyldów, Nowe Rumunki, Koszelówka, Kościuszków 

i Władysławów, Korzeń Królewski i Podlasie, Sendeń Duży, Sendeń Mały, Wincentów, Wola 

Łącka, Zaździerz, Zdwórz, Zofiówka.  

Gmina Łąck jest gminą typowo turystyczną. Na jej terenie zlokalizowane są cztery 

szlaki dla miłośników wycieczek pieszych, rowerowych, konnych, a także narciarzy 

biegowych. Miejsce do wypoczynku znajdą również amatorzy sportów wodnych oraz 

wędkarze ze względu na zlokalizowane tu jeziora, z których cztery są w pełni 

zagospodarowane dla turystów: Zdworskie, Ciechomickie, Łąckie Duże i Górskie. Jeziora 

Łąckie są zasobne w ryby, a jezioro Łąckie Małe jest ostoją dzikiego ptactwa. Walory 

środowiska naturalnego oraz położenie w centrum Polski to czynniki wpływające na 

atrakcyjność turystyczną regionu. Teren Pojezierza Łąckiego jest najbardziej urozmaiconym i 

zróżnicowanym mikroregionem Kotliny Płockiej. Na obszarze Gminy ustanowiono cztery 

rezerwaty przyrody: „Łąck”, „Korzeń”, „Dąbrowa Łącka”, „Drzesno”, a także obszar Natura 

2000 „Uroczyska Łąckie”. Wokół jezior dobrze rozwinęła się baza turystyczno-rekreacyjna 

(ośrodki wypoczynkowe, działki rekreacyjne, pola namiotowe). Turyści mogą również 

korzystać z bazy noclegowej  

i gastronomicznej zlokalizowanej na terenie Gminy, a także usług świadczonych przez 

gospodarstwa agroturystyczne. Oprócz walorów przyrodniczych Gmina Łąck posiada również 

na swoim terenie zabytki oraz wspaniały obiekt sportowy. Hala sportowa zlokalizowana w 

centrum miejscowości Łąck i zajmująca powierzchnię 3.200 m
2
 posiada pełnowymiarowe 

boiska do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, nożnej, badmintona oraz tenisa ziemnego. 

Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo hala sportowa 

posiada salę konferencyjną, która może pomieścić 60 osób. Do podmiotów kształtujących 

życie kulturalne mieszkańców Gminy Łąck należy zaliczyć w szczególności: Gminne 

Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku wraz z 

filią  

w Grabnie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Łącku wraz z filią w Podlasiu. Co roku na terenie 

Gminy organizowane są cykliczne imprezy kulturalne i sportowe takie, jak: Festiwal Folkloru 



„Od Kujawiaka do Oberka”, Giełda Rolnicza, Gminne Dożynki. Na terenie Gminy Łąck 

działają m.in.: Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalna Grupa Działania Fundacja „Aktywni 

Razem” w Łącku, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w Łącku. 

Pobudzają i aktywizują one lokalną społeczność do wspólnego działania na rzecz 

mieszkańców Gminy Łąck. Według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Łącku ogólna liczba 

mieszkańców Gminy Łąck według stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 5.365 osób. W 

porównaniu do roku 2017 r. była ona mniejsza o 27 osób, tj. o 0,5%. W 2018 r. nastąpił 

również spadek ogólnej liczby ludności Gminy Łąck w stosunku do 2016 r. o 15 osób, tj. o 

0,28%. Dokonując analizy liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach na 

terenie Gminy Łąck należy stwierdzić, iż w 2018 r. w 8 miejscowościach nastąpił wzrost 

liczby ludności w stosunku  

do 2017 r. (Grabina, Korzeń Rządowy, Koszelówka, Matyldów, Władysławów, Zaździerz, 

Zdwórz, Zofiówka). Spadek liczby ludności odnotowany został w miejscowościach: 

Antoninów, Korzeń Królewski, Kościuszków, Łąck, Nowe Rumunki, Podlasie, Sendeń Mały, 

Wincentów. Taki sam poziom ludności utrzymał się w miejscowościach: Ludwików, Sendeń 

Duży, Wola Łącka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniżej przedstawione zostało zestawienie liczby mieszkańców w poszczególnych 

miejscowościach Gminy Łąck na przestrzeni lat 2016-2018. 

 

Tabela 1: Mieszkańcy Gminy Łąck. 

Nazwa miejscowości Stan na 

31.12.2016 r. 

Stan na 

31.12.2017 r. 

Stan na 

31.12.2018 r. 

Antoninów 166 165 163 

Grabina 436 453 465 

Korzeń Królewski 115 92 86 

Korzeń Rządowy 102 97 98 

Koszelówka 161 168 172 

Kościuszków 106 106 104 

Ludwików 167 170 170 

Łąck 1962 1928 1892 

Matyldów 141 164 165 

Nowe Rumunki 189 189 184 

Podlasie 181 202 200 

Sendeń Duży 336 328 328 

Sendeń Mały 169 174 172 

Wincentów 225 217 214 

Władysławów 208 214 218 

Wola Łącka 170 174 174 

Zaździerz 177 185 189 

Zdwórz 254 253 254 

Zofiówka 115 113 117 

RAZEM: 5380 5392 5365 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego w Łącku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykres 1: Mieszkańcy Gminy Łąck (w osobach) w latach 2016-2018. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego w Łącku. 

 

Wykres 2: Mieszkańcy poszczególnych miejscowości według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego w Łącku. 
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REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU GMINY ŁĄCK  

NA LATA 2014-2020  

 
 Program Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020 stanowi uszczegółowienie celów 

strategicznych i operacyjnych ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020.  

To opracowanie o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanowione w celu realizacji 

celów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020. Cele strategiczne 

wynikają ze sformułowanej wizji rozwoju Gminy. Będą one osiągnięte poprzez realizację 

konkretnych celów operacyjnych. Poniżej przedstawione zostały zrealizowane  

w 2018 r. zadania gminy w zakresie poszczególnych celów strategicznych  

i operacyjnych.  

Wójt Gminy w związku z podjętą uchwałą zrealizował również Program Współpracy 

Gminy Łąck na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie. Program ten realizował Uczniowski Klub Sportowy „FOOTBALL 

EDUCATION”. 

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXIII/237/2017 Rady Gminy Łąck z 28.12.2017 roku 

zrealizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na 2018 rok oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok w Gminie 

Łąck. 

W 2018 roku Gmina realizowała również zadania związane z imprezami i uroczystościami 

kulturalnymi, min. w miesiącu maju 2018 roku odbyła się Giełda Rolnicza, która cieszy się 

ogromnym powodzeniem, Dożynki Gminne w Łącku, Uroczystości z okazji 100-lecia 

odzyskania Niepodległości RP, cykliczny konkurs na „Najpiękniejszy ogród wiejski w 

Gminie Łąck”, Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Łąck, Wigilie Gminne, 

które odbyły się we wszystkich częściach gminy, lokalne uroczystości wspierane przez Wójta 

Gminy oraz zajęcia edukacyjne i kulturalne zakończone uroczystym podsumowaniem 

realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku i filię w Grabinie, Gminne Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Podlasiu, Szkołę Podstawową w Łącku, Przedszkola 

funkcjonujące na terenie Gminy, Zieloną Szkołę w Sendeniu, Bibliotekę Gminną oraz Koła,  

Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

 

 



REALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  

DLA GMINY ŁĄCK NA LATA 2015-2020  

w zakresie działania Referatu Inwestycji i Promocji 

 
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łąck na lata 2015-2020 jest dokumentem 

strategicznym opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu 

klimatyczno-energetycznego. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej ujęte zostały planowane 

działania inwestycyjne. Wśród nich znalazły się w szczególności: modernizacja  

i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa oświetlenia ulicznego oraz 

budowa i modernizacja dróg. Zrealizowane w 2018 r. inwestycje na terenie Gminy Łąck 

wpisują się w działania określone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Zostały one 

omówione przy ocenie stanu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020 oraz 

Programu Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020. 

 

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁĄCK  

NA LATA 2014-2020  

w zakresie działania Referatu Inwestycji i Promocji 

 
 Strategia Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020 jest planem osiągnięcia 

długofalowych zamierzeń Gminy Łąck. Dokument ten określa priorytety i cele polityki 

rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze jednostki samorządu 

terytorialnego.  

To dokument bazowy, który ma wspierać realizację celów i działań określonych w innych 

dokumentach planistycznych i strategicznych Gminy, wpływając na jej ożywienie 

gospodarcze, ekonomiczne oraz rozwój w sferze społecznej, kulturalnej i turystycznej. W 

dokumencie określono misję Gminy Łąck jako „skuteczne zaspokajanie potrzeb mieszkańców 

Gminy zapewniające godne warunki bytowe, rozwój społeczeństwa oraz poczucie stabilizacji  

w przyszłości”. Wizja rozwoju gminy określa stan docelowy, do którego władze lokalne będą 

dążyć wykorzystując możliwości płynące z posiadanego potencjału własnego i szans 

pojawiających się w najbliższym otoczeniu. Wizja określa zatem sposób postrzegania Gminy 

w przyszłości. Uwzględniając powyższe określono następującą wizję rozwoju Gminy Łąck: 

„Gmina Łąck – atrakcyjna dla turystów, ekologiczna, zasobna ekonomicznie i przyjazna 

inwestorom dzięki walorom przyrodniczym, rozwijającej się turystyce oraz zmodernizowanej 

infrastrukturze społecznej i technicznej”. Poniżej przedstawione zostały zrealizowane w 2018 

r. zadania inwestycyjne w zakresie poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych. 



 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ŁĄCK  

w zakresie działania Referatu Inwestycji i Promocji 

 
1. Uchwała Nr XXVI/256/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 marca 2018 r.  

w sprawie: wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 Rada Gminy Łąck Uchwałą Nr XXVI/256/2018 z dnia 28 marca 2018 r. wyraziła 

zgodę na wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik został usytuowany  

w granicach działki o numerze ewidencyjnym 2/14, obręb ewidencyjny Łąck numer 0008, 

stanowiącej własność Gminy Łąck. Uchwałą Rady Gminy Łąck została wykonana. Koszt 

budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w miejscowości Łąck wyniósł 27.521,25 zł. 

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

zrealizowanych w 2018 r. w ramach celów strategicznych i operacyjnych 

określonych w Programie Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020 

 

Lp. 
Nazwa zrealizowanego 

zadania inwestycyjnego 

Koszt 

poniesiony  

w 2018 r. 

Źródło 

finansowania 
Uwagi 

1. Modernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Łącku 

79.939,36 zł Środki 

własne 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

modernizacji 

budynku Szkoły 

Podstawowej  

w Łącku 

(76.939,37 zł) oraz 

pełnienia nadzoru 

inwestorskiego 

(2.999,99 zł) 

2.  Budowa wiat rowerowych na 

potrzeby Szkoły Podstawowej 

w Łącku 

24.600,00 zł Środki 

własne 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

budowy wiat 

rowerowych na 

potrzeby Szkoły 

Podstawowej  

w Łącku 

3. Przebudowa dróg 

wewnętrznych – ul. Jagodowa, 

Słowicza, Klonowa i Sosnowa 

w Łącku 

247.321,82 zł Środki 

własne 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

uzyskania map  

do celów 

projektowych 

(2.000,00 zł), 

opracowania 

dokumentacji 

projektowo-



kosztorysowej 

(2.999,99 zł), 

przebudowy dróg 

wewnętrznych 

(239.321,83 zł) 

oraz pełnienia 

nadzoru 

inwestorskiego 

(3.000,00 zł) 

4.  Przebudowa drogi 

wewnętrznej ul. Zielona  

w Łącku 

86.830,73 zł Środki 

własne 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

opracowania 

dokumentacji 

projektowo-

kosztorysowej 

(3.000,00 zł), 

przebudowy drogi 

wewnętrznej 

(81.830,73 zł) oraz 

pełnienia nadzoru 

inwestorskiego 

(2.000,00 zł) 

5. Przebudowa drogi gminnej  

nr 290707W ul. Gajowa  

w Łącku 

153.376,10 zł Środki 

własne 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

opracowania 

dokumentacji 

projektowo-

kosztorysowej 

(4.920,00 zł), 

przebudowy drogi 

gminnej 

(146.456,10 zł) 

oraz pełnienia 

nadzoru 

inwestorskiego 

(2.000,00 zł) 

6. Przebudowa drogi gminnej  

nr 290723 w miejscowości 

Wola Łącka 

242.404,95 zł Środki 

własne 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

przebudowy drogi 

gminnej 

(239.929,95 zł), 

pełnienia nadzoru 

inwestorskiego 

(2.000,00 zł) oraz 

wykonania tablicy 

informacyjnej 

(475,00 zł) 

7. Przebudowa dróg 

wewnętrznych pomiędzy 

obiektami użyteczności 

11.000,00 zł Środki 

własne 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

opracowania 



publicznej w Łącku projektu 

koncepcyjnego dla 

przebudowy dróg 

wewnętrznych 

pomiędzy 

obiektami 

użyteczności 

publicznej 

8. Budowa chodnika przy drodze 

wewnętrznej do Przedszkola  

w Łącku 

39.946,71 zł Środki 

własne 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

przebudowy linii 

telekomunikacyjnej 

będącej w kolizji  

z zagospodaro-

waniem działek 

gminnych 

(11.439,00 zł), 

przebudowy 

istniejącego  

i budowy nowego 

chodnika z kostki 

betonowej 

(22.788,21 zł) oraz 

wykonania 

oznakowania 

pionowego 

(5.719,50 zł) 

9. Rozbudowa placu zabaw  

w miejscowości Łąck poprzez 

zakup nowych urządzeń 

64.092,75 zł Środki 

własne: 

31.192,75 zł. 

PROW  

2014-2020: 

32.900,00 zł 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

rozbudowy placu 

zabaw (61.297,75 

zł), pełnienia 

nadzoru 

inwestorskiego 

(2.000,00 zł) oraz 

wykonania tablicy 

informacyjnej 

(795,00 zł) 

10.  Oświetlenie terenów 

sportowych w Łącku 

29.500,00 zł Środki 

własne 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

budowy 

oświetlenia 

terenów 

sportowych 

11.  Budowa pomnika Marszałka 

Józefa Piłsudskiego na działce 

numer ewidencyjny 2/14  

w miejscowości Łąck 

27.521,25 zł Środki 

własne 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

budowy pomnika 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 

(24.354,00 zł), 



zakupu betonu z 

usługą wylania 

fundamentu 

(1.937,25 zł) oraz 

założenia trawnika 

z wykonaniem 

podłoża 

trawnikowego 

(1.230,00 zł) 

12.  Termomodernizacja budynku 

GOK filia w Grabinie 

85.037,50 zł Środki 

własne: 

84.037,50 zł. 

Urząd 

Marszałko-

wski 

Wojewódz-

twa 

Mazowiec-

kiego w 

Warszawie – 

MIAS 2018: 

10.000,00 zł. 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

opracowania 

aktualizacji 

dokumentacji 

kosztorysowej 

(738,00 zł), 

wykonania 

termomodernizacji 

budynku 

(81.979,50 zł), 

pełnienia nadzoru 

inwestorskiego 

(1.845,00 zł) oraz 

wykonania tablicy 

informacyjnej 

(475,00 zł) 

13.  Termomodernizacja elewacji  

i modernizacja wnętrz 

budynku pełniącego funkcje 

społeczno-kulturalne w 

miejscowości Łąck 

97.928,29 zł Środki 

własne: 

87.928,29 zł. 

Urząd 

Marszałko-

wski 

Wojewódz-

twa 

Mazowiec-

kiego w 

Warszawie – 

MIAS 2018: 

10.000,00 zł 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

opracowania 

dokumentacji 

projektowo-

kosztorysowej 

(4.920,00 zł), 

wykonania 

termomodernizacji 

elewacji  

i modernizacji 

wnętrz budynku 

(91.303,29 zł), 

pełnienia nadzoru 

inwestorskiego 

(1.230,00 zł) oraz 

wykonania tablicy 

informacyjnej 

(475,00 zł) 

14.  Budowa oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Grabina  

ul. Świerkowa 

69.384,25 zł Środki 

własne 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

opracowania 

dokumentacji 

projektowo-



kosztorysowej 

(2.380,00 zł), 

budowy 

oświetlenia 

ulicznego 

(65.774,25 zł) oraz 

pełnienia nadzoru 

inwestorskiego 

(1.230,00 zł) 

15.  Budowa linii oświetleniowej 

ul. Prosta w Grabinie 

42.352,86 zł Środki 

własne 

Wydatki dotyczyły 

pokrycia kosztów 

budowy linii 

oświetleniowej 

(41.168,10 zł), 

pełnienia nadzoru 

inwestorskiego 

(984,00 zł) oraz 

opłaty za 

przyłączenie 

(173,76 zł) 

 

I. Pozyskiwanie środków zewnętrznych – złożone wnioski w 2018 r. 

1. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 

290701W i 290716W w miejscowości Sendeń Mały” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. W dniu 24.04.2019 r. Wojewoda 

Mazowiecki zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość przyznanego dofinansowania: 490.031,00 zł. 

Inwestycja realizowana będzie w 2019 r.  

2. Złożono wniosek o dotację dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 290724W  

w miejscowości Władysławów”. W dniu 20.05.2019 r. podpisana została Umowa o udzielenie 

dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu 

budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania: 

55.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w 2019 r.  

3. Złożono wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” dla zadania  

pn.: „Termomodernizacja elewacji i modernizacja wnętrz budynku pełniącego funkcje 

społeczno-kulturalne w miejscowości Łąck”. W dniu 14.06.2018 r. podpisana została Umowa 

o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Wysokość dofinansowania: 10.000,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2018 r. Po jej 

wykonaniu złożone zostało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie rozliczenie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania. 



4. Złożono wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” dla zadania  

pn.: „Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie”. W dniu 14.06.2018 r. podpisana 

została Umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa 

Mazowieckiego. Wysokość dofinansowania: 10.000,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2018 r. 

Po jej wykonaniu złożone zostało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie rozliczenie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania. 

5. Złożono uzupełnienie do wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020 dla zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup 

nowych urządzeń”. W dniu 25.05.2018 r. podpisana została Umowa o przyznaniu pomocy. 

Wysokość dofinansowania: 32.900,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2018 r. Po jej 

wykonaniu złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie wniosek o płatność. 

6. Złożono wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  

z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla 

zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Łąck”. W dniu 

11.04.2019 r. podpisana została Umowa o przyznaniu pomocy. Wysokość dofinansowania: 

61.476,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w 2019 r. 

7. Złożono w Urzędzie Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

rozliczenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 

gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka”. Wysokość dofinansowania: 99.000 zł. 

Dotacja pochodziła ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu 

budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

8. Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków Województwa 

Mazowieckiego na zadanie pn. „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018”. W dniu 

15.06.2018 r. podpisana została Umowa dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie 

dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego 

przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Korzeń. Wysokość dofinansowania: 23.742,00 

zł. Zadanie zrealizowane w 2018 r. Po jego wykonaniu złożone zostało w Urzędzie 



Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozliczenie przyznanej 

pomocy finansowej.  

9. Złożono wniosek o udzielenie dofinansowania/dotacji na zakup sprzętu ratowniczego  

i umundurowania dla OSP Korzeń w ramach II Programu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego  

i umundurowania” współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego. W dniu 23.08.2018 

r. podpisana została Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Kwota 

dofinansowania: 3.132,00 zł. Po zrealizowaniu dostawy złożone zostało w Starostwie 

Powiatowym w Płocku rozliczenie dotacji. 

10. Złożono wniosek o udzielenie dofinansowania/dotacji na zakup sprzętu ratowniczego  

i umundurowania dla OSP Sendeń w ramach II Programu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego  

i umundurowania” współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego. W dniu 23.08.2018 

r. podpisana została Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Kwota 

dofinansowania: 4.172,16 zł. Po zrealizowaniu dostawy złożone zostało w Starostwie 

Powiatowym w Płocku rozliczenie dotacji. 

11. Złożono wniosek o udzielenie dofinansowania/dotacji na zakup sprzętu ratowniczego  

i umundurowania dla OSP Zdwórz w ramach II Programu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego  

i umundurowania” współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego. Kwota 

dofinansowania: 4.192,00 zł. Po zrealizowaniu dostawy złożone zostało w Starostwie 

Powiatowym w Płocku rozliczenie dotacji. 

12. W dniu 31.07.2018 r. podpisana została Umowa na dofinansowanie wydatków bieżących, 

tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sendeniu. Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł. Po zrealizowaniu dostawy złożone 

zostało w Starostwie Powiatowym w Płocku rozliczenie wydatków.  

13. Złożono wniosek o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów 

publicznych w ramach środków na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek 

dotyczył zakupu sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku oraz 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaździerzu. W dniu 29.08.2018 r. podpisana została Umowa 

na powierzenie realizacji zadań. Wysokość dofinansowania: 78.111,00 zł. Po zrealizowaniu 

dostawy złożone zostało w Ministerstwie Sprawiedliwości sprawozdanie z wykorzystania 

przez Gminę Łąck dotacji celowej ze środków Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.  

 

 



II. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka. 

1. Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku. 

3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 760.000,00 zł. 

4. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łąck i jednostek organizacyjnych Gminy Łąck  

w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro udzielane były na 

podstawie obowiązującego „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 

Gminy w Łącku. 

 

W 2018 r. prowadzone były rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (Oddział 

Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Ciechanowie) na temat gazyfikacji Gminy 

Łąck. Obecnie trwają prace projektowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji uchwał za 2018 rok – Referat Finansów 

14.02.2018   

Uchwała nr 

XXV/240/2018 

w spawie zmiany Wieloletniej 

prognozy Finansowej Gminy 

Łąck.  

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 

XXV/241/2018 

zmieniająca uchwałę Budżetową 

Gminy Łąck na 2018 rok. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 

XXV/242/2018 

w spawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli, 

niepublicznych szkół oraz 

niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz 

trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania prowadzonych 

na terenie Gminy Łąck przez 

osoby prawne lub fizyczne inne 

niż Gmina Łąck.  

Uchwała wykonywana zgodnie  

z zapisami. 

Uchwała nr 

XXV/243/2018  

w spawie funduszu sołeckiego na 

rok budżetowy 2019.  

 

Uchwała zrealizowana. Nie 

utworzono funduszu sołeckiego 

na 2019 rok. 

Uchwała nr 

XXV/244/2018  

w spawie dopuszczenia zapłaty 

podatków stanowiących dochód 

budżetu Gminy Łąck 

instrumentem płatniczym.  

 

Uchwała zrealizowana. Od dnia 

26.04.2018 r. wprowadzono 

możliwość zapłaty podatków 

stanowiących dochód budżetu 

gminy instrumentem płatniczym. 

28.03.2018   

Uchwała nr 

XXVI/248/2018 

w spawie zmiany Wieloletniej 

prognozy Finansowej Gminy 

Łąck.  

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 

XXVI/249/2018 

zmieniająca uchwałę Budżetową 

Gminy Łąck na 2018 rok. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 

XXVI/250/2018  

w sprawie ustalenia czasu 

bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz 

określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym w którym 

kończą 6 lat w publicznych 

przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Łąck.  
 

 

Uchwała wykonywana zgodnie  

z zapisami. 
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27.04.2018   

Uchwała nr 

XXVII/257/2018  

w sprawie Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Łąck.  

 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 

XXVII/258/2018 

zmieniająca uchwałę Budżetową 

Gminy Łąck na 2018 rok. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 

XXVII/259/2018  

w sprawie zmiany Uchwały  nr 

XXIV/177/2010 Rady Gminy 

Łąck z dnia 31 marca 2010 

roku  o zatwierdzeniu Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

z terenu Gminy Łąck oraz 

określenia zasad i form 

przyznawania Stypendium Wójta 

Gminy Łąck dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów w ramach 

Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci  i 

Młodzieży.  

Uchwała wykonywana zgodnie  

z zapisami. 

Uchwała nr 

XXVII/260/2018  

w sprawie zmiany załącznika nr 1 

do Uchwały Rady Gminy Łąck nr 

IX/80/2015 z dnia 30.12.2015.  

 

Uchwała zrealizowana. 

Dokonano zmiany inkasenta 

sołectwa Korzeń Królewski – 

Podlasie. 

21.06.2018   

Uchwała nr 

XXVIII/265/2018  

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Gminy Łąck wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

Budżetu Gminy Łąck za 2017 

rok. 

 

Uchwała zrealizowana. 

Zatwierdzono sprawozdanie 

finansowe Gminy Łąck wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

Budżetu Gminy Łąck za 2017 

rok.  

Uchwała 

XXVIII/266/2018 

w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy 

Łąck z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Łąck za 2017 rok.  

 

Uchwała zrealizowana. 

Udzielono absolutorium 

Wójtowi Gminy. 

Uchwała nr 

XXVIII/268/2018  

 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Łąck.  

 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 

XXVIII/269/2018 

zmieniająca uchwałę Budżetową 

Gminy Łąck na 2018 rok. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr w sprawie zaciągnięcia Uchwała zrealizowana. Kredyt 
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XXVIII/270/2018  

 

długoterminowego kredytu 

bankowego. 

został zaciągnięty. 

Uchwała nr 

XXVIII/271/2018 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Płockiego.  

Uchwała zrealizowana. Zgodnie 

z zawarta umową pomoc 

finansowa została przekazana  

i rozliczona. 

 

 

 

30.08.2018   

Uchwała nr 

XXIX/289/2018 

Uchwała nr 

XXIX/290/2018 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Łąck.  

 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 

XXIX/290/2018 

zmieniająca uchwałę Budżetową 

Gminy Łąck na 2018 rok. 

Uchwała zrealizowana. 

16.10.2018   

Uchwała nr 

XXX/293/2018      

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Łąck.  

 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 

XXX/294/2018  

zmieniająca Uchwałę Budżetową 

Gminy Łąck na 2018 rok.  

Uchwała zrealizowana. 

13.11.2018   

Uchwała nr 

XXXI/304/2018. 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Łąck.  
 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 

XXXI/305/2018  

zmieniająca Uchwałę Budżetową 

Gminy Łąck na 2018 rok. 

 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 

XXXI/306/2018  

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących 

na terenie gminy Łąck na rok 

2019. 

Uchwala w trakcie realizacji  

w 2019 roku. 

Uchwała nr 

XXXI/307/2018  

w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta przyjmowanej 

do obliczenia podatku rolnego na 

2019 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji  

w 2019 roku. 

Uchwała nr 

XXXI/308/2018  

w sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek i zwolnień 

podatku od środków 

transportowych na rok 2019.  

Uchwała w trakcie realizacji  

w 2019 roku. 

Uchwała nr 

XXXI/309/2018  

w sprawie opłaty od posiadania 

psów na rok 2019. 

 

Uchwała w trakcie realizacji  

w 2019 roku. 
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Uchwała nr 

XXXI/310/2018  

 

w sprawie wprowadzenia opłaty 

targowej na rok 2019. 

Uchwała w trakcie realizacji  

w 2019 roku. 

28.12.2018   

Uchwała nr 

II/10/2018  

 

w sprawie Zmiany Wieloletniej 

prognozy Finansowej Gminy 

Łąck 

 

Uchwała zrealizowana 

Uchwała nr 

II/11/2018  

zmieniająca Uchwałę Budżetową 

Gminy Łąck na 2018 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

Uchwała nr 

II/12/2018  

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łąck. 

 

Uchwała w trakcie realizacji. 

II/13/2018 

 

Uchwała budżetowa na 2019 rok Uchwała w trakcie realizacji  

w 2019 roku. 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ŁĄCK W 2018 R. – REFERAT PLANOWANIA I ROZWOJU 

 

 

Lp. 

 

 

NR UCHWAŁY 

 

 

TEMAT UCHWAŁY 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

1. Uchwała nr XXV/245/2018 w spawie wyrażenia zgody na przejęcie  w formie darowizny 

do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze 

ewidencyjnym 195/4 położonej w obrębie Koszelówka, gmina 

Łąck, od osoby fizycznej 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zgromadzono częściowo dokumentacje 

celem przeniesienia prawa własności na 

rzecz Gminy Łąck. 

2. Uchwała nr XXV/246/2018  w spawie nadania ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. 

Łąck 

Uchwała weszła w życie z dniem 14 

lutego 2018 r. Wykonano oznakowanie 

nowej ulic. 

3. Uchwała nr XXV/247/2018 w spawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części 

terenu wsi Grabina Zaździerz  

Przystąpiono do opracowania 

Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łąck dla części 

terenu wsi Grabina, Zaździerz. 

Opracowano projekt planu oraz 

rozpatrzono uwagi wniesione do niego. 

4. Uchwała nr XXVI/251/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Łąck w 2018 roku 

Uchwała zrealizowana.  

Program realizowany poprzez: 

1) zapewnienie bezdomnym 

zwierzętom miejsca w schronisku 

dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi 

kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo 

kastrację zwierząt w schroniskach 

dla zwierząt; 

http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxv-245-2018.pdf
http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxv-246-2018.pdf
http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxvi-251-2018.pdf


5) poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego              

w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń 

9) drogowych z udziałem zwierząt. 

5. Uchwała nr XXVI/252/2018 w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto 

Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na 

terenie Gminy Łąck 

Zrealizowano uchwałę podpisując 

porozumienie międzygminne. 

 

 

6. Uchwała nr 

XXVI/253/2018  
w sprawie przyjęcia darowizny do zasobu Gminy Łąck 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka  o nr ewidencyjnym 63/22 

położonej w obrębie ewidencyjnym Łąck, gmina Łąck 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

przeniesienia prawa własności na rzecz 

Gminy Łąck na podstawie aktu 

notarialnego Rep A Nr 3212_2018 z dnia 

10.05.2018r. 

7. Uchwała nr 

XXVI/254/2018  
w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o 

pow. 22,50m2 położonego w obrębie ewidencyjnym  PSO 

Łąck, gm. Łąck oznaczonego działką o nr ewid. 3/55 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

podpisanie umowy dzierżawy nr 

RP.6845-G.1.2018 w dniu 16 kwietnia 

2018r. 

 

8. Uchwała nr 

XXVII/264/2018 
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy 

Łąck oraz sezonu kąpielowego w 2018 roku  

 

Uchwała zrealizowana.  

Utworzono jedno kąpielisko w 

miejscowości Grabina oraz określono 

sezon kąpielowy w 2018 r. 

http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxvi-252-2018.pdf
http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxvi-253-2018.pdf
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9. Uchwała nr 

XXVIII/274/2018  
w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania 

wody                    i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Łąck do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Uchwała zrealizowana. 

Przekazano projekt Regulaminu do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

10. Uchwała nr 

XXVIII/277/2018  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej o 

numerze ewidencyjnym 88/1 położonej w obrębie Łąck, 

gmina Łąck, od osób fizycznych 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

przeniesienia prawa własności na rzecz 

Gminy Łąck  

na podstawie aktu notarialnego Rep A  

Nr 5634/2018 z dnia 20.08.2018r. 

11. Uchwała nr 

XXVIII/278/2018 
w sprawie przyjęcia darowizny do zasobu Gminy Łąck 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 90/27 położonej w 

obrębie ewidencyjnym Koszelówka, gmina Łąck 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zgromadzono częściowo dokumentacje 

celem przeniesienia prawa własności na 

rzecz Gminy Łąck. 

12. Uchwała nr 

XXVIII/279/2018 
w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o 

pow. 200 m 2 na działce oznaczonej nr ewid. 1/2 w obrębie 

ewidencyjnym Władysławów, gm. Łąck 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

podpisanie umowy gruntu nr 

RP.6850.6.2018 w dniu 31 lipca 2018 

roku.  

 

13. Uchwała nr 

XXVIII/280/2018   
w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o 

pow. 200 m 2 na działce oznaczonej nr ewid.  24/4 w obrębie 

ewidencyjnym Wola Łącka, gm. Łąck 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

podpisanie umowy gruntu nr RP.6845-

G.3.2018 w dniu 21 grudnia 2018r. 

14. Uchwała nr 

XXVIII/281/2018 
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka nr 

ew. 2/14 położonej w miejscowości Łąck, przy ul. Kolejowej 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

podpisanie umowy gruntu dla celów 

reklamowych nr RP.6851.3.2018 w dniu 

31 grudnia 2018 r.  

15. Uchwała nr 

XXVIII/282/2018 
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka nr 

ew. 2/9 położonej w miejscowości Łąck, przy ul. Kolejowej 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

podpisanie umowy gruntu dla celów 

reklamowych nr RP.6851.2.2018 w dniu 

29 czerwca 2018 r. 
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16. Uchwała nr 

XXVIII/283/2018 
w sprawie utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych 

do kąpieli w Gminie Łąck oraz określenia sezonu 

kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli w 2018 roku 

Uchwała zrealizowana.  

Utworzono jedno  miejsce okazjonalnie 

wykorzystywane do kąpieli w 

Koszelówce oraz określono sezon 

kąpielowy dla tego miejsca w 2018 roku. 

17. Uchwała nr 

XXVIII/284/2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/264/2018 Rady Gminy 

Łąck                    z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie 

określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąck oraz 

sezonu kąpielowego 2018 roku 

Uchwała zrealizowana.  

Zmieniono sezon kąpielowy od 22 

czerwca do 31 sierpnia 2018 r. 

18. Uchwała nr 

XXVIII/285/2018 

w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub 

wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy 

Łąck 

Uchwała realizowana poprzez zawieranie 

umów dzierżawy lub najmu dot. 

nieruchomości stanowiących własność 

gminy Łąck. 

19. Uchwała nr 

XXVIII/286/2018 
w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości 

stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do 

żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest 

Wójt Gminy Łąck 

Uchwała realizowana poprzez zawieranie 

umów dzierżawy dot. nieruchomości 

stanowiące pas drogowy dróg 

niezakwalifikowanych do żadnej z 

kategorii dróg publicznych, których 

zarządcą jest Wójt Gminy Łąck. 

20. Uchwała nr 

XXVIII/288/2018    
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie 

Województwa Mazowieckiego dotyczącego Gostynińsko- 

Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy Łąck pozytywnie uzgodniła 

projekt uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie Gostynińsko – 

Gąbińskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Przekazano do Marszałka 

Województwa Mazowieckiego. 

21. Uchwała nr XXIX/292/2018 w sprawie przyjęcia darowizny do zasobu Gminy Łąck 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej  w 

ewidencji gruntów jako działka o nr ewidencyjnym 102/59 

Uchwała w trakcie realizacji.  

Zgromadzono częściowo dokumentacje 

http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxviii-283-2018.pdf
http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxviii-283-2018.pdf
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http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxviii-286-2018.pdf
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http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxviii-288-2018.pdf
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położonej  w obrębie ewidencyjnym Łąck, gmina Łąck  celem przeniesienia prawa własności na 

rzecz Gminy Łąck. 

22. Uchwała nr XXIX/291/2018  

 
w sprawie nadania nazwy ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, 

gm. Łąck  

Uchwała weszła w życie z dniem 30 

sierpnia 2018 r. 

23. Uchwała nr XXX/295/2018 w sprawie przyjęcia darowizny do zasobu Gminy Łąck 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 13/7 i 13/9 położonej 

w obrębie ewidencyjnym Grabina, gmina Łąck 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

przeniesienia prawa własności na rzecz 

Gminy Łąck  

na podstawie aktu notarialnego Rep A  

Nr 8002/2018 z dnia 22.11.2018r. 

24. Uchwała nr XXX/296/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej 

służebności gruntowej na działce o nr 262/9, położonej w 

obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck  

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zgromadzono częściowo dokumentacje 

celem przeniesienia prawa własności na 

rzecz Gminy Łąck. 

25. Uchwała nr XXX/297/2018  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności gruntowej na działce o nr 22/24, położonej w 

obrębie ewidencyjnym PSO Łąck, gm. Łąck  

Uchwałę zrealizowano poprzez 

przeniesienia prawa własności na rzecz 

Gminy Łąck  

na podstawie aktu notarialnego Rep A  

Nr 7669/2018 z dnia 08.11.2018r. 

26. Uchwała nr XXX/300/2018  w sprawie przekazania poprawionego projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Łąck do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Uchwała zrealizowana.  

Ponowne przekazano projekt Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Łąck                                          

do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

27. Uchwała nr XXXI/314/2018 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody                                    

i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Łąck” 

Uchwała przekazana do realizacji do 

Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Łącku. 

http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxx-295-2018.pdf
http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxx-296-2018.pdf
http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxx-297-2018.pdf
http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxx-300-2018.pdf
http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxxi-314-2018.pdf


Regulamin określa zasady i warunki 

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi i odprowadzania 

ścieków oraz wzajemne relacje pomiędzy 

Gminnym Zakładem Komunalnym w 

Łącku jako jednostką budżetową gminy,                         

a odbiorcą usług. 

28. Uchwała nr II/14/2018 w sprawie nadania nazwy ronda Nadano nazwę dla ronda na granicy 

Gminy Łąck                   i Gminy Miasto 

Płock. Uchwała weszła w życie                         

z dniem 28 grudnia 2018 r.  

29. Uchwała nr II/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej o 

numerze ewidencyjnym 119/6 położonej w obrębie 

Zaździerz,  gmina Łąck od osoby fizycznej 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

przeniesienia prawa własności na rzecz 

Gminy Łąck  

na podstawie aktu notarialnego Rep A  

Nr 1938/2019 z dnia 26.03.2019r. 

30. Uchwała nr II/16/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Łąck w zakresie nie dotyczącym 

gospodarki odpadami komunalnymi 

Uchwała stosowana. 

Uchwała podjęta w związku ze zmianami                

w ustawie o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

Regulamin nie uwzględnia wymagań                           

w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi, gdyż kompetencje zostały 

przekazane do Związku Gmin Regionu 

Płockiego Uchwałą Nr XV/138/2013 

Rady Gminy w Łącku z dnia 6 lutego 

2013 r., który w dniu 26 listopada 2018 r. 

podjął Uchwałę Nr 23/VI/2018 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu 

Płockiego w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i 

http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/ii-14-2018.pdf
http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/ii-15-2018.pdf
http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/ii-16-2018.pdf


porządku na terenie Gmin – Członków 

Związku Gmin Regionu Płockiego: 

Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad 

Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, 

Słupno Stara Biała, Staroźreby, Szczawin 

Kościelny, Wyszogród                                   

– w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi (ogłoszono w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego 2018 poz. 11697 z dnia 

30 listopada 2018).    



W ZAKRESIE DZIAŁANIA REFERATU ORGANIZACYJNEGO  

 W 2018 ROKU PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY: 

 

Lp. Numer  

Uchwały  

Data przyjęcia W sprawie Uwagi 

1. XXVI/255/2018 28.03.2018 w sprawie podziału 

Gminy Łąck na okręgi 

wyborcze 

Uchwała podjęto 

w związku z 

ustawowymi 

zmianami  

w kodeksie 

wyborczym. 

Uchwała 

zrealizowana  

2.  XXVII/261/2018 27.04.2018 w sprawie podziału 

Gminy Łąck na obwody 

głosowania 

Uchwała podjęto 

w związku z 

ustawowymi 

zmianami w 

kodeksie 

wyborczym. 

Uchwała 

zrealizowana 

3.  XXVII/263/2018 27.04.2018  w sprawie Zmiany 

uchwały nr 

XXIII/237/2017 Rady 

Gminy Łąck z dnia 28 

grudnia 2017 roku w 

sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 2018 

rok oraz Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 

rok w Gminie Łąck. 

Uchwałę 

zmieniono  

w związku z 

zapisami 

dotyczącymi 

form szkolenia 

dla członków 

komisji 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych. 

Uchwała 

zrealizowana 

4.  XXVIII/267/2018 21.06.2018 w sprawie ustalenia 

wysokości 

miesięcznego 

wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Łąck.  

 

Uchwałę podjęto 

w związku ze 

zmianami 

ustawowymi 

dotyczącymi 

wynagrodzenia 

prezydentów, 

burmistrzów | 

i wójtów. 

Uchwała 

zrealizowana 

5. XXVIII/272/2018 21.06.2018 w sprawie zasad Uchwałę podjęto 



usytuowania na terenie 

gminy miejsc 

sprzedaży i podawania 

napojów 

alkoholowych.  

 

w związku ze 

zmianami 

ustawowymi 

dotyczącymi 

zasad 

usytuowania na 

terenie gminy 

miejsc 

sprzedaży i 

podawania 

napojów 

alkoholowych. 

Uchwała 

realizowana 

6.  XXVIII/273/2018 21.06.2018 w sprawie  

maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

na terenie gminy 

Łąck.  

Uchwałę podjęto  

w związku ze 

zmianami 

ustawowymi 

maksymalnej 

liczby zezwoleń 

na sprzedaż 

napojów 

alkoholowych 

na terenie gminy 

Łąck. 

Uchwala 

realizowana 

7. XXVIII/275/2018 21.06.2018 w sprawie 

zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Powiatu 

Płockiego w sprawie 

podziału Powiatu 

Płockiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz 

liczby radnych 

wybieranych w 

każdym okręgu 

wyborczym. 

Uchwała podjęta 

w związku ze 

zmianami w 

kodeksie 

wyborczym. 

Uchwała 

zrealizowana 

8.  XXVIII/276/2018 21.06.2018 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Kierownika 

Gminnego Zakładu 

Komunalnego. 

Dot. opieki nad 

zwierzętami 

bezdomnymi, 

skargę uznano 

za bezzasadną.  

Uchwała 

zrealizowana 

9.  XXX/298/2018 16.10.2018 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność 

Wójta Gminy Łąck 

Dot. pogłębienia 

rowu 

melioracyjnego, 



skargę uznano 

za bezzasadną. 

Uchwała 

zrealizowana 

10. XXX/299/2018 16.10.2018 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność 

Wójta Gminy Łąck 

Dot. oświetlenia 

ulicznego na  

ul. Promiennej, 

skargę uznano 

za bezzasadną. 

Uchwała 

zrealizowana 

11.  XXX/301/2018 16.10.2018 w sprawie zmian w 

statucie Gminy Łąck 

Zmiany 

związane ze 

zmianą ustawy 

 o samorządzie 

gminnym.  

Uchwała 

realizowana  

12.  XXX/302/2018 16.10.2018 w sprawie wykonania 

obywatelskiej 

inicjatywy 

uchwałodawczej.  

Zmiany 

związane ze 

zmianą ustawy  

o samorządzie 

gminnym. 

Uchwała 

realizowana. 

13. XXXI/312/2018 13.11.2018 w sprawie zmian  

w statucie Gminy 

Łąck. 

Zmiany 

związane ze 

zmianą ustawy  

o samorządzie 

gminnym. 

Uchwała 

realizowana 

14.  XXXI/313/2018 13.11.2018 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 2018 

rok oraz Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 

rok w Gminie Łąck. 

Uchwała podjęta 

w związku ze 

zmianami  

w budżecie 

gminnymi 

wynikającymi  

z wpływami za 

opłaty za 

zezwolenia na 

alkohol. 

Uchwała 

zrealizowana. 

15.  I/1/2018 19.11.2018 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego 

Rady Gminy Łąck. 

Uchwała podjęta 

w związku z 

wyborami na 

kadencję 2014-

2020. 



Uchwała 

zrealizowana. 

16. I/2/2018 19.11.2018 w sprawie ustalenia 

ilości członków stałych 

Komisji Rady Gminy 

Łąck 

 

Uchwała podjęta 

w związku  

z wyborami na 

kadencję 2014-

2020. 

Uchwałę 

zrealizowano 

17. I/3/2018 19.11.2018 w sprawie wyboru I 

Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy 

 

Uchwała podjęta 

w związku  

z wyborami na 

kadencję 2014-

2020. 

Uchwałę 

zrealizowano 

18.  I/4/2018 19.11.2018 w sprawie wyboru II 

Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy 

Uchwała podjęta 

w związku  

z wyborami na 

kadencję 2014-

2020. 

Uchwałę 

zrealizowano 

19.  I/5/2018 19.11.2018 w sprawie powołania 

komisji rewizyjnej i 

wyboru 

przewodniczącego 

komisji, 

wiceprzewodniczącego 

komisji oraz ilości 

członków 

Uchwała podjęta 

w związku  

z wyborami na 

kadencję 2014-

2020. 

Uchwałę 

zrealizowano 

20.  I/6/2018 19.11.2018 w sprawie 

powołania  komisji 

stałych rady gminy 

 

Uchwała podjęta 

w związku  

z wyborami na 

kadencję 2014-

2020. 

Uchwałę 

zrealizowana  

` 

21. I/7/2018 19.11.2018 w sprawie powołania 

komisji skarg, 

wniosków i petycji 

Rady Gminy Łąck. 

 

Uchwała podjęta 

w związku  

z wyborami na 

kadencję 2014-

2020. 

Uchwałę 

zrealizowano 

22. I/8/2018 19.11.2018 w sprawie ustalenia 

wysokości 

miesięcznego 

Uchwała podjęta 

w związku  

z wyborami na 

kadencję 2014-



wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Łąck.  

 

2020. 

Uchwała 

realizowana 

23. I/9/2018 19.11.2018 w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy 

Gminy Łąck na 2019 

rok z organizacjami 

pozarządowymi  

i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku 

publicznego  

i wolontariacie. 

 

Uchwała podjęta  

w związku 

zapisami ustawy 

o działalności 

pożytku 

publicznego  

i wolontariacie. 

Uchwała 

realizowana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 



Lp. Numer Uchwały Data 

podjęcia  

W sprawie Uwagi 

 

 

 

 

1. 

XIII/174/2004 08.12.2004 ustalenia 

szczegółowych zasad 

przyznawania i 

ustalania odpłatności 

za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz 

szczegółowych 

warunków 

częściowego lub 

całkowitego 

zwolnienia od opłat i 

trybu ich pobierania 

Usługi opiekuńcze  

w 2018 r. przyznane 

zostały na rzecz 8 osób. 

Usługi opiekuńcze 

świadczone były w 

zakresie m. in. 

przygotowania i podania 

posiłku, podstawowego 

utrzymania porządku  

i czystości  

w zajmowanym 

mieszkaniu, czy też 

opieki higieniczno-

sanitarnej. Zrealizowano 

4530 godzin usług 

opiekuńczych.  

 

 

2. 

XV/186/2005 30.03.2005 zasad zwrotu 

wydatków za 

świadczenia z pomocy 

społecznej 

przeznaczonych na 

zasiłki okresowe, 

zasiłki celowe oraz na 

pomoc rzeczową 

 

 

 

3. 

XV/187/2005 30.03.2005 sprawie: regulaminu 

udzielania pomocy 

materialnej o 

charakterze socjalnym 

W 2018 r. przyznano 

pomoc materialną dla 61 

uczniów  

o charakterze socjalnym 

(stypendia szkolne) oraz 

zasiłek szkolny dla 1 

ucznia.  

 

4. 

XX/141/2009  24.06.2009 zmiany Uchwały  Realizacja regulaminu 



Nr XV/187/2005          

z dnia 30 marca 2005 

r. w sprawie 

regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym 

 

5. 

IX/90/2012  28.03.2012 upoważnienia 

Kierownika 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Łącku do prowadzenia 

postępowania w 

indywidualnych 

sprawach z zakresu 

świadczeń pomocy 

materialnej              o 

charakterze socjalnym 

dot. bieżącej działalności 

Ośrodka 

 

 

 

 

6. 

XXII/218/2014 28.02.2014 podwyższenia 

kryterium 

dochodowego 

uprawniającego do 

przyznania 

nieodpłatnej pomocy      

w zakresie dożywiania 

w formie świadczenia 

pieniężnego, na zakup 

posiłku lub żywności 

dla osób objętych 

wieloletnim 

programem 

wspierania 

finansowego gmin w 

zakresie dożywiania - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”       

na lata 2014-2020 

 

 

 

W 2018 r. dożywianiem 

objęto 200 osób 

(mieszkańcy gminy 

Łąck). 

Z dożywiania w 

przedszkolu oraz w 

szkołach korzystało 87 

osób (dzieci i 

młodzieży). Wydano 

10532 posiłki, zaś z 

zasiłków celowych oraz 

świadczeń rzeczowych 

udzielonych w ramach 

realizacji programu 

„Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” 

skorzystało 48 rodzin,  

w których funkcjonowało 

113 osób 

 

 

 

 

 

 

7. 

XXII/219/2014 28.02.2014 odstąpienia od żądania 

zwrotu wydatków w 

zakresie dożywiania     

w formie posiłku lub 

świadczenia 

rzeczowego w postaci 

produktów 

żywnościowych dla 

osób objętych 

wieloletnim 

programem 

wspierania 

finansowego gmin w 

zakresie dożywiania - 

„Pomoc państwa        

w zakresie 

dożywiania”                  

na lata 2014-2020 

 

 

 

8. 

XXII/220/2014 28.02.2014 ustanowienia 

wieloletniego 

„Programu 

osłonowego w 

zakresie dożywiania 

dzieci i młodzieży  

w Gminie Łąck na lata 

2014-2020” 

 

 

 

 

10. 

XXIII/255/2014 30.04.2014 zmiany uchwały nr 

XXII/220/2014 z dnia 

28.02.2014 Rady 

Gminy Łąck o 



ustanowieniu 

wieloletniego 

„Programu 

osłonowego w 

zakresie dożywiania 

dzieci i młodzieży  

w Gminie Łąck na lata 

2014-2020”  

 

11. 

XV/144/2016 10.11.2016 nadania Statutu 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Łącku 

dot. bieżącej działalności 

Ośrodka 

 

12. 

XVII/165/2017 17.02.2017 zmiany Statutu 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Łącku  

dot. bieżącej działalności 

Ośrodka 

 

 

 

13. 

XVII/166/2017 17.02.2017 Upoważnienia 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Łącku do załatwiania 

indywidualnych spraw   

z zakresu 

administracji 

publicznej    w 

sprawach dotyczących 

dodatków 

energetycznych  

W 2018 r. z dodatków 

energetycznych 

wypłacanych na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne 

skorzystały 3 rodziny. 

 

 

 

 

14. 

XIX/199/2017 20.06.2017 przyjęcia Gminnego 

Programu 

Przeciwdziałania 

Przemocy  

w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar 

Realizowany w 2018 

roku 



Przemocy w Rodzinie  

na lata 2017-2020 

 XXVII/262/2018 27.04.2018  przyjęcia „Oceny 

zasobów pomocy 

społecznej na rok 

2017 dla Gminy 

Łąck”  

 

 

Gminny Zakład Komunalny w 2018 roku wykonał szereg zadań dotyczących gospodarki 

wodnej oraz utrzymania dróg: 

Wykonano niezbędne usługi związane z wymianą pomp w studniach na Stacjach Uzdatniania 

Wody na kwotę – 12 900, 00 zł. 

Czyszczenie i renowację studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Łącku na kwotę 

– 12 500 zł.  

Wymieniono złoża w odżelaziaczach na Stacjach Uzdatniania Wody: 

 SUW Wola Łącka – 30 700,00 zł 

 SUW Sendeń        -  20 550,00 zł 

 SUW Zaździerz    -  35 000,00 zł 

Zakupiono również pompy na kwotę – 12 000,00 złotych. 

W zakresie utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych Gminny Zakład Komunalny w Łącku 

zakupił i wykonał następujące roboty: 

 Zakup kruszywa betonowego 1183 ton na łączną kwotę-  26 484,30 zł.  

 Zakup destruktu asfaltowego 50 ton na łączną kwotę- 8 610,00 zł.  

 Remont nawierzchni bitumicznych- na łączną kwotę- 4 428,00 zł.  

 Kruszenie gruzu betonowego wraz z przygotowaniem materiału do kruszenia w ilości 

3 305  ton- na łączną kwotę 50 570,47 zł.  

 Nieodpłatnie przekazany destrukt asfaltowy z dróg wojewódzkich 200 ton                          

(200 ton x 172,20 zł./tona = 34 440,00 zł.) 

W 2018 r. zostało wykorzystane 375,70 ton kruszywa betonowego z byłej fermy trzody 

chlewnej w Łącku na utwardzanie dróg gminnych oraz wewnętrznych na łączną kwotę 

5 748,21 zł. (375,70 ton x 15,30 cena brutto skruszenia jednej tony gruzu) 

(375,70 ton x 55,00 cena brutto 1 tony kruszywa jeśli GZK w Łącku miałoby zakupić 

kruszywo od firm zewnętrznych = 20 663,50 zł.). 



 


