
Protok6l Nr Vlll /2011

z obracl YIII Sesji Rad-v Cimin,v Lqck odbvtvch rv dniu 30 grudnia 2011 rv sali

konfcrencljnej hali sportos,-ej rv L4cku.
()brady tnvalr od godzinv 10.00 do godzinv 1zl.(X).

I. Otwarcie i przyipcie porzedku obtad Sesii.

I)rzcrvodnicz4cl' Radv przl-r.lrtal rvszystkich zcbranvch otaz poinformorval o zmianrc

rv harmonogramic 6brad Sesji tzn. o upror.vadzcniu do porz4dku obrad uchrvalV rv spnwie

zmiany uchrvaly rv sprarvie przyjEcia Statutu Zwt4zku Clmin Regionu Plockiego oraz

przenicsicniu uchwal,v rv sprawic IJchwalcnia miciscowcgo planu zaliospodarorvanra

przcstrzenncgo dla jeziora Zdrvorskiego polo)oncgo na tercnie gminy L4ck i grunttiw

przylcglych dO jeziora w stfcfie clo 300 m. na micjscc picl'wszc omawianvch i poddawanvch

poj glosorvanic uchrval, ze r.vzglqdu na Obccno(6 na Scsii os<ib, zainteresorvanych gvlko tvm

punktcm obrad.
Zaproponorvanv porz4dek obrad zostal przyjqty jcdnogkr(nie 14 glosami (brak radncgrr

\X/lad1'slarva An tczaka).

II. Przyfpcie protokolu z poprzedniei Sesii.

l)rotokol z poprzednicj Sesji zostal przvjqtv icdn()glo(nic 1'1 glosami'

III. Interpelacie otaz pyr^tri^ radnych.
Radni nie mieli pvtai.

IV. Zaopiniowanie nastppui4cych proiekt6w uchwal Rady Gminy w sptawie:

1. Uchu,alenia miejscorvcgo plxnu 7a!a()sPodarowania przestrzcflnego dla jczic'ra

Zdrvorskicgo pokr2oncgo na tetcnic g'miny l''4ck i gruntcirv ptz,vleglych do ieziora "v
strefic do 300 m.

.jako pienvszy glos zabtal w6jt c)miny, kt<iry Omriwil prxvyiszy dokument. Poinformorval,

2c rv chr.vili obccnei tnvai4 dzi ania, zainicjowanc rvsptilnic z UtzEdem N{arszalkorvskim,

zm:,erzaj4ce do ratowania rv6d jcziora Zwr>rskicgo. Plan zagospodalorvania rvokril nicg,, jcst

bardz. wa)n1.m dokumentcm, kt<iry umo)lirvi rozwrij turystyki wokcitr ieziora, kt6ra jcst

istotnvm elcmentcm rozrvoju gminy. llmo'liwi on (iwnie 2 ptzcjqcic gflnt6\'"' przyleglych do

nicgo od strony l<oszelcivki i N,Iawldowa nalczqcych olccnie do zasobcjrv Skarbu Pa6snva.

\(irjt uwaza, 2e najrvigksz)'m problcmcm omarviancgo dokumcntu jcst z^kaz zabudowari na

tcrcnach ptzvlcglvch do jeziota. Przcpis tcn jcst s'prorvadzony Rozporz4dzenicm Wolervodv,

kt6n, ustano\\,lt zakaz zabudorvl w odlcgkr(ci 100 metr6rv od jeziora. Jest to dokumcnt,

kt,in musim| btac pod uwag( , Przr trvorzt ttiu nlsTcgo Pra\\ a micisc"rvcgr '' rv n m

przlpadku prz,v planie zagospodarorvania rvokril jcziora l)rz1'iEcic planu rozvi4zuie prarvnc

rozstrzYgnigcia rvoktil niego.
lro.lczaJ-nvcrrzcnia tcgo dokumcntu wiqksz<>(6 rvniosk<irv i postulatcirv mieszkaic6rv zostalo

urvzglqdnionych, icdnak 100 mctrorva strcfa odlcglo(ci objqta zakzzem zabudorw jcst

prr"pi."- Wojclodv i g'mina nic ma niQ rvplt rvu' l)oza Nm pow)tiszv dokument z\\"lera v



sobie projcktorvany obe cnie odcinck (ciciki rowcrowci Koszel6rvka- Matyldirw wokirl
jeziora Zdrvorskicgo a takzc projckty ogtilnodostqpnych plaz'

W6jt poprosil o glos atchitckt l'ani4 .'\liciQ l(rymorv:6 autorkq powy2szego dokumentu'

omowila ona sytuacj€ planu uchwakrn cgo przcz radg rv toku poprzcdnim, kt6ry dcq zl4

Wojcwody zostal uchvlony. Stwictdzil on niczg<>dno(6 planu zc studium, okrc(krny

w cztefech punktach, z ktrirym najwainicjszym byla blgdna kolcjno(6 podigcia uchrvaly.

Najpicnv zostal przyjgty plan a nastgpnic icg<> zgodno(6 zc Studium. W tei chwili rvszvstkie

uwagi Wojewodv zostaly urvzglgdnionc. I)lan zostal uzgodniony i wvlo2ony do publicznego

rvgl4du na okre(lony okres czasu, w ktrirym wplynAlo 6 urvag- 4 z nich zostaly uwzglEdntonc,

2 
-odrzuconc 

a 2 dodatkowc utvagi zostaly czq(ci<>wo przyjgte a czp(ciowo odrzucone. Pani

I(q,-morva u.!vaia,2e rv tej chrvih nic ma sensu <>mawia6 wszystkich urvag, ponicrva2 plan byl

oma.,viany na komisjach i rv4tpliwo(ci zostaly radnym przedstarvione. obecny plan

stvofzonv jest z urvzglgdnienicm rvszystkich cztcrcch uwag Wojewody, iednak poza tym' icst

on bardziej szczegolowf i ma I'rgksze obwarorvania ptzcpisowc, m in jcst rv nim zakaz'

zabudorvy rv linii 100 m. od linii brzegowci iczi<>n. 
'/,gadza siQ z rvla6cicielami gruntrir.v

Zdw<trza,2e nicktrire zaprsv s4 dla nich niekorzystnc, iednak gmina nie ma na to \vPl)\''u,

poniervai musi trzvmai sig przcpisrirv Woicrvody.
itadni nic mieli pytad. (llos zabral l)rzcrv.dnicz4cv ltadv, ktciry na pocz4tck poparl

rwporvicdl poptt"dttik,'r.u, doq'cz4c4 braku rrplyrvu gminy na zapis,v planu, co lest

spowodorvane obrvarorvaniami pfzcpis()wymi woicrvod,v oraz poinformorval O pismach,

ki6re \,plvnqly d. rady rv ostatnich dniach (drva z nich rv dniu rvczorajszym, rv godzinach

pop,rl.,irri,r,,wch), zarvieraj4cych szcrcg urvag d. porv_viszcg. planu. C) .dczt tanic

poiw2szl.ch pism p.pr..sil obecny na Scsii l)an l).gdan Kuf. Przervodnicz4cv Rady uznal, ie
nie ,-r-ra potrz.bv ich odczYtlrvania, p<lnierva2 sq onc bardzo dlugie. Poinformorval, 2e

wsz,\,stki; pisma d.tyczq problemu braku mo2lirvr>(ci zaSudorvy rv .dlcglo(ci 100 m. od linii

brzegorvcj jez.i<tra. P<t pon()wn)'m postulacic l)ana llogdana l(usia rv tci sprawie

przeivodnicz4cr. Raclv przychvlil sip do rvniosku i Odczytal icdno z pism. Snvicrdzil, r6'ivniei

2c pisma spll.nply zi.tvt p(ti,.n<::, co unicmoiliwil<:, zap<>znanie z ich trc(ci4 radnvch na

posiedz..riaci komisji. zgadza sig,2c nicktrirc zapisy znaidui4cc siq rv planie sq krzvrvdz4cc,

jednak urva2a, ze gmina nic ma na nic *,plvwu, ponicrvaz jak mirwil rvcze6nicj, vynika;q z

innych przeprsr'rrv. ponadto nic przyiqcic planu upl,vrva krzyrvdz4co na mieszkarlc6rv 
_druge i

,tror-ry j"ri,r.n, ktrirym porwlszy dokumcnt umozliwi rozrvi4zanic gfuntl)w pod drogi

dojazclorvc do ich poscsii. Przcwodnicz4cv l{ady uwaia, 2c jcdynym rozwi4zaniem lcst

zaskar2enic przcpis6w Woicrvody.
Glos zabral W6jt, ktirry potrvicrdzil rvypowicdl l,rzervodnicz4cego radv rv sprawie

nicmoilirvo(ci $,yj(cia naprzctirv oczckiwanit>m micszkaric6w gmrny. -lcst iednak rvicle os6b'

kt6rym zapisy planu rozwi4)4 kwcstic dojazd(rw do posesji. Poza tyrn przyjEcie planu

.,-,,ili..,i i.uiiririC postulat6r.v micszkaricrirv, doq'cz4cych doj(cia do jczion oraz tozwol

turystyki. Kwestia tozporzqdzcnia woicwody poddana byla przcd Scsi4 analizie, icdnak nie

ma mo2liwo(ci omrniqcia rych ptzcpisr'rrv. Wni.ski i p.stulaty, kt6re by\' mo2lirve do

uwzglqdnienia z.staly wprowadzirnc do planu. Wirit postuluie o pozyt)'wnc podci6cie do

plan., zagospodatowania przcstfzcnncgo dla icznta Zdworskicgo i zatr$a2znie w nim wielu

korzystnych zapisriw.
przeivodnicz4cy Radv poinfrrrmorval o jcdn.razrwcj oplacie z tytulu wzrostu wartoscl



nieruchomo(ci sporvodorvanei uchrvalenicm planr"r- radni ustal-ili iei u'-lsoko(i na 30'Zr.

Raclni nic micli rviqccj pvtari.
l1chwala rv sprarvic uchrvalcnia micjscorvcgo planr-r zagospodatorvania przcstrzcnncg() dl2

jeziora T,drvorsliicgo polo2onego na tcrcnic gminl' l,Qck i grunt6w przylcglych do jczrora

w strcfic ckr 3(X) m zostala przyjqta icdnoglo(nic 14 glosamr'

Uchwala nt \lll / 69 /2011

Przervodnicz4cv rady oglosil 15 min. ptzcnvq rv obradach.
po przenvic przvst4piono do dalszego omarviania projcktrirv uchrval radv gminy rv sptarvic:

2.'1,mian.t' rvick rlctnici prognozv fi nansorvc j.

pr6jckt uchrvalv om<iwila Skarbnik (lminv. I)oinf<rrmorvala, ze uchrvala d<ttvczl zadari,

ktr'rrych rcalizacja jcst dlu2sza ni2 jcden rok budzctorw i zobowi4zai, ktr'rtc r<irvnic) sq do

spla$, rv latach nastqpnvch. Konicczng(d p6djgcia uchrvaly rwnika m.in. z r.rdst4picnia 9d

czq(ci krcdyru rv rvysoko(ci 700 ty( oraz wptrr.vaclzcniu poLyczki rv krvocic 104.f100 z]

Zostaly rviqc urcalnione dochod,v i s,1'datki.

Brak pytari.
Przcwoclniczqcv ltady odczvtal uchrvalq i ptzyst4piono do glosowania.

Llchrvala rv sprav'ic zmian,v r.vielolctniei prognozy finansrxvei zostala przyjgta icdnoglosntc
1rl siosami.
Uchwala nr Ylll / 7 0 / 20ll

3. 'Tsman,t rv bud2ccic.
proickt uchrvaly omriwila Skarbnik Ciminv. l)onicrvai uchrvala byla szczegillorvo omas'ilna

na posicclzcniach poszczcg(rlntch komisii, radni nic mieli pltan.

Llchrvala rv sptarvic zmian rv bud2ecic zostala przyigta jcdnoglodnie 14 gkrsami'

Uchwala mYlll /7|/2077

4. Wiclolctnicj l)tr>gnozy Finansorvej (iminy )'.4ck na lata 2(112 2026'

Przcwodniczzlcy tLady Lcch l)rohomirccki p<>infrrrmorval o rprowadzeniu autopoprawki dcr

'Wiekrlctnicj l;rognozv |inansorvcj a nastqpnic udziclil glosu Skarbnik l(rvstvnic

l,ervandorvskici, ktcira omcirvila porv.v2szy dokumcnt.
Przervoclnicz4cv lladv odczvtal autoPoPrawkg rvraz z uchrva14'

Radni nic micli pt'tari, przvst4piono do glos<xvanla.

Jako pienvsza pod gkrsorvanie zostala p()ddana autopoprawka do uchrvalv. '/,r>stala ona

przvjgta jcdnoglo(nie 14 glosami (brak radncgo Wladrslarva Antczaka)'

i.,,ta.tqpt.ti. glosor.vano nad Uchrval4 rv sprarvic Wielolctniej Ptogmozl' liinansor.vcj (iminv

L4ck na lata 2012 2026. Zosrala ona ptzyjqta icdnoglo(nie 14 glosarni (rrak radncgo

Wladyslarva i\ntczaka).
/IJ chwata ff Vlll /72 / 20lL,

5. ljchrvalcnia l;udictu Gmlnl Lack na rok 2()12.

.f ako picnvszl, glos zabrai wirjt, kt6r1'poinfrrrmorval o Taplaflowanych inwcstycjach na 2012

rok.



Nastgpnie autopoprarvkq wraz z projektem uchwaly om6wila Skatbnik Gmin1" ktrira

uzupelnila wczc(nicj sz4 s'ypowied2 \f<iita'
SViqccj pyta6 nic bvlo, radni przyst4pili do glosorvnia'

lukn pi"*.ro poi gloso*anic zostala po<ldana autopoprawka do uchwaly- Tost^\^ ona

Przyjtra iedn(,gloinic | 5 glosami'

il"Jiip"t gl,r*rtr".,., 'tal 
U.h.uol,1"', sprawie uchrvalenia lludictu Clminy l-4ck na 2072 t.k

zostala o,ta przyiqta iednoglo(nic 15 glosami'

/ lJ chw at a m Y lll / 7 3 / 20ll /

Przewodnicz4cy rady oglosil 15 min' przenvE w obradach'

Po p.r.rr." p.rur,apnr.to do dalszego omarviania projckt6rv uchwal rady gminy w sprawlc:

6. Okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z ndaml dzialalno6ci po2ytku

publiczncg,r, .rrgu.tirn.lo-i p,,'u"atlt"u.u- i pt.rdmlotami w1'mienionymi. lv art 
. 
3 ust' 3

lstawl, c,'dziala'lno(ci pozl.tku publicznego_ i o. rvolonrariacie proickt6rv akt6rv prarva

-i";rJ,,*"g" w dziedzinach <lotycz4cych dzialalno6ci statutowej tych organizacii 
.

Uchrualq im<iwila Skarbnik cl;-i.,v, poi.,rorm.rvala, 2e konieczno(i podigcia uchwaly

vulnrka z.c zmlanv w p.r"pi.".h' regului4cych zasady konkursu dla otganizacli

pozatz4dowl'ch, kt6tcg,, p,icprt'wadzenie musz4 poptzcdzi6 konsultacjc spoleczne'

Radni nie micli Pvta6.
Przcwodnicz4cy ilady oclczytal tre(6 uchrvaly i przyst4piono do glosorvnia'

U.hrrrola w sp;a$,1c okrc6lenia szczeg(>lorvego 
'sp.rsobr-, 

konsultowania z radami dzialalno6ci

poivtku pubhcznego, organizaciami pozarzidowyni i podmiotami wymrenionymi w 2rt' 3

lst.'3 ustau'1 r, dzialalno.(ci pozytku-publicz":9n i 
? 

wolontariacie proickt6w akt6rv prarva

-i.ir..-.gJ rv dzictlzinach' doiy.ra.y.h dziaialnosci statuto'nvei tych organizacii zostala

prztigta iednoglo(nit I 5 glt,samr'

/Uchwala nr Ylll / 7 4 / 20ll /

l.T,mtanyuchrvalylladyGminyN'4ckzdnia17grudnia2002r'NrI/21/2002dotycz4cc1
nowoiania Komisii Inwcntaryzacji i okre6lcnia zakresu icj dzialania

i;J#;;;i'wlii,, p,,iir,,tmo.'v?,l, ie po*y2sza uchrvala zmieniziqca uchwale z 2002'

Jotyczy 
' 
komisji do inrventaryzacii mierua komunalncgo. Aktualizacja uchr.val,v r1,-nika z

kor-ticcznoici wyboru przewod rrir:'qr;regu komisji z iej niczmienionego skladu'

Radni nie micli P,vtari.
1'rzc.,vodnicz4cy itadv odczvtal uchrvalg i ptz,vst4piono do glosorvama'

U.n*ulu .r, 
'.prn*i" 

z-rany ttchwaiy Rutly btitty l'4ck z dnia 17 grudnia 2002t Nr

I/2'I/2002dogcz4ce;potu,,laniaI{omisiilnrvcntaryzaciiiokre6leniazakresuiejdzialanta
zostala przyiQta jedn<>glo6nie 15 glosami'

/ lJ ctnvrzta nt \lll / 7 5 / 2077 /

8. Zasad sprzcdaiy <lzialkt ctznaczoncj rv ervidcncii grunt6rv iak<> 78/46 o powierzchni 0'1233

ha c>znaczonci w obtpbie L4ck, grnina l'4ck'

lro1"[, *it-ufy om<iwii Va;?. l"i"r"t- <>wal, .ie.uchrvala 
dot'vczy teren<iw gminnych'

t""ia"l*y.f't ls4 p.ry ,,licy b"ozowei (na odcinku od ulicy Kolejowei do Zakladu



Komunalncgo), gdzic obecnie znajdujc siQ budvnck sklepu spo2l.rvczego, nale24ccgo do (iS.

I)orw2szl' tcren przezn czonv bEdzie do sprzcdaly rv fortnie przetafgovci, zgodnre z

miejscorv-rm planem zagospodarorvania pfTcstrzcnnego pod zabudorv-g uslugorvo

micszkalnq. Wrijt ulva2a, 2c p<ttwyisza inrvcsry-cja, bgdzie bardzo korzYstna dla gminv oraz jc1

micszkaic<irv.
Radni nic mieli pvtari.
Przervodnicz4cv radv odczvtal uchrvalg i przyst4Piono do glosorvania.

uchrvala \v spra\,uie zasad sprzcdazy dztalki <>znacz<>ncj w ewidcncji grunt6w iako 18/ 46

o po.,vicrzchni 0,1233 ha oznaczonci w obrqllic l,4ck, gmina L4ck. zostala przl lEta
jcdnoglo(nie 1 5 giosami.

/ rJ chw ala m YllI / 7 6 / 2011 /

g. '.,asad spfzedaiv dziatrki zabudor.v ancj <>znacz<>nei rv ewidencji grunt6w iako m 57 /9 <t

powicrzchni 0,0(193 ha polo2onej w obrgbic '/'<lwotz, gmina l,4ck.

Uchwalp om6rvil w6jt. Poinformowal, ic dotyczv ona posesii gminnei zabudorvancj

rv Zdrvorzu, na kt6rej znajdujc siq budynck zamicszkirvany pfzcz P^niq Nowick4, kt6ta

wl.st4pila z rvnioskiem o $.ykup powf iszci nicruch<>mo(ci. W6it popiera po$ry2szy rvniosek i

prosi iadnych o prz,vjgcic uchwaly i umoiliwienic rcalizacJi postulatu Pani Norvickiej.

Radni nie micli pvtari.
Przervodnicz4cl' radv popral porvy-2szy rvni<>sek, odczvtal uchrvalE i ptzyst4piono do

slosorvania.
Uchrvala rv sprawie zasatJ sprzcdaiy dzialki zabudorvanei ozntczonei rv ewidencji gfunt6w
jako nr 57 /9 o powicrzchni 0,0693 ha poloioncj rv obr€bie /dv6rz, g,tnina l-4ck. zostala

przyjqta jednoglo6nie 15 glosamr.

/ ll chwata m Ylll / 77 / 2011 /

10. Wvra2enia zgod,v na \4'naicm do u2ytkrlrvania pomicszczenia gospodarczego o porv'

72,92m2 znajcluj4cego sig lv budynku gospodarczym rv 1,4cku przv ul. warszawskici na

<lztalce oznaczonej numerem crvidcncyjnym 22/8.

Uchwalg om6wil W<ijt. Poinformowai, ic uchwala doryczy 13-metrowego budynku

garaiowego, znajduj4cego siQ na tercnic grminnym, dzietiawioncgo ptzez Pana Wojciecha

iiryczkowksiego. I{onicczno66 iei podjpcia wynika z uPl}'wu tenninu 3 lat, po kt6rym, na

dalszy w1.najem, zgodg musi wytazi( tada gniny.
Radni nie micli pytai.
Przewodnicz4cl' Radv popral Poul'2sz)' wniosck, odczytal uchrvalq i przyst4piono do

glosowanta.

iJchrvaia rv sprawie w'ytaienia zgody na wynajem do u2,vtkowania pomicszczcnra

gospodarczego ct pow. 72,92m2 znajduj4ccgo siq w budynku gospodarczvm rv l-4cku prz,v ul'

i17^i.rurrr.ki"] na dzia\ce ctzna.czrtnci numercm ewidencvjnym 22/8 zostala prz'1igra

lednogkr(nic 15 glosami.
/ tJ chw ala nr YIll / 7 8 / 20ll /

11. PrzvjEcia Gminncgo Programu Profilaktyki i ltozrvi4zyrvania problem6w Alkohokrwl'ch

oraz Gminnego programu l'rzccirvdzialania Narkomanii na 2072 rok'



l)rojckt r.rchivalv om6rvil Jaroslarv 'l'yburski, kicrorvnik (]()l)S. Poinformorval, ie przyjqcic

pr()gramu jcst rwmogiem ustavow\,m, program profilakn'ki przeci.\vdz:tzlznia alkoholizmo,.vi

oraz narkomanii musi bv6 ustalanv raz na rok. Nairva2nieiszvm zadanicm programu jcsr

szcroko pojgta profilakn'ka w powriszYch zakrcsach.

'12. I(ierorvnik CIC)PS poinformorval, zc kolcina uchrvala rv sprawie zmian do Statutu (]()PS

jcst konsckrvcncj4 tego, i2 zgodnie z ustarv4, do zaclai dzialalnoici GOPS, dol4czonc zostalv

dz,ralama rv zakresic przecirvdzialania alkr>holizmorvi i narkomanii, st4d konieczno(i 1c;

podjqcia.
l{aclni nic mieli pvta6.

l)rzcwrrr]nicz4cy odcz,vtal uchrvalg tv sprar.vic Przrijgcitt Ominnego Programu Profilaktyki i

l{ozrvi4zyrvania ptoblem6rv r\lkoholorvych ora2 (;minncgo pfogfamu Ptzecirvdzialania

Narkornanii na 2t)12 rok- zostala ona przyjqta icdnogtro(nic 15 glosami'

/ lJ chwata nt Ylll /79 / 2077 /

Nastqpnic Odczvta] uchrvalq rv sprarvic zmiany statutu (iminnego osrodka l)omocy

Spolcczncj rv l,4cku.
/,ostala ona prz,vjqta iednoglo(nic 15 glrsami.

/ lJ chwata nt Ylll /80 / 2011',

13.'Zmiant uchrvah- w spravic przviqcia Statutu Zrvi4zku (imin Regionu Plockiego

l)rojckt uchrvalv om6wila Sekrctarz (lminv lil2bicta Zblszervska. Poinformorvala, 2c

konicczno(i podjqcia uchrvalr.i tt'm samym s.pr<lrvadzcnia zmianv rv statucie Zrvi4zku (imin

I{cgionu Ploikiego rvt.nika z faktu uch,r lcnia przcz WoiervodQ ostatniego paragrafu uchrva}r'

rv .sptarvic statutu zclRP, podejm<xvanci rv toku poprzednim. l)ott'czy ofl koflle czn( 
'scr

pubiikacii uchrvalv rv l)zienniku urzgckrrvym. Zapis tcn r:chvlil woiervoda, st4d koniecznosc

podjEcia porw2szej uchrvalv.
Radni r.rrc mreli p1'126.

l)rzcrvoclnicz4c,v Rady odczytal uchwalq.

lJchrva]a w sprawie zmianv uchrvaly rv sprawic przy jqcia Statutu Zwi4zku G min Rcgtonu

I)krckiego zostala prz,vjQta jcclnoglo(nic 15 gkrsami.

/Uchwala n VIII / 87 / 2017 /

V. Wolne wnioski i dyskusia.
Przervoclnicz4cl Raclv przvpomnial tadnym o konieczno(ci skladania o(wiadczeri

mai4tkorvl'ch i.krctorz (]minv dodala, bv przy ich rwpelnianiu nie porvtcirzv6 blqckirv

popclnion,vch rv roku poprzednim.
6lu. ,ob.nl s.lh,s ze'ZArvorz,a Pan llobcrt N.rvak.rvski, kt6ry sp'tal, jak maia post€p()w26

micszkadcv, rv zrvi4zku z rvej{cicm 2vcic tzrv ',ustarvv 
(micciorvej"? Cz1 pos'-inni poclpisa6

umov' z firmami rvr.rvo2qcvmi rimicci?
()dporvicclzi uclzielii w6jt. poinformrxval, zc na .lrcnvm ctapie tnvaj4 prace v 7'viqzku
(imin ltcgionu Plockiego, bt' rwncgociorvai iak naikorzYstnieisze rvarunki ri'Ivozu Smrccl,

dla gmin ,vchodz4cvch rv jcgo sklad. l)Oza t\,m pvtanic jest ptzedrvczesnc, ponicrva2 drr



rc^hzacti pov,viszei usrav), poz()stalo jeszczc p6ltora roku i icst to dla nas czas na

opracorvanie najlepszcj mctodl.' postgporvania rv tl'm zakresic. Na bie24co bqdzicmy

infcrrmorva6 o postanowicniach Zwi4zku (imin llcgronu Plockiego.

Nastqpnic W<ijt poruszyl tcmat problemorv zwi4zanych z gospodark4 (micciorv4 kt<irvm

przcdc wszvstkim jest brak umicj€tnodci segrcgacii (mieci !f<iit zaapelor'val o cdukacjq oraz

pracc w tym zaktcsie.

Vi. Zakoriczenic obrad.
Na zakrrriczcnie Przcrvodniczqcv Radv zloiyl rvszystkim 2\czcnsa n()w()rocznc'

Protokokrrvala
Malgorzata (iolqbicrvska


