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Protokół Nr V/2011 

 
       z obrad V Sesji Rady Gminy Łąck odbytych w dniu 29.06.2011r. w sali 
konferencyjnej hali sportowej w Łącku. 
 
Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 14.30.  
 

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji. 
Przewodniczący Rady przywitał wszystkich i otworzył V obrady Sesji. Poinformował o 
zmianie w porządku obrad- wprowadzeniu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Gminy Łąck dotyczącej wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 5,46m² z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej sportowo- wędkarskiej oraz 
wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a 
także o wyjeździe na teren byłej Fermy Trzody Chlewnej w celu obejrzenia prac kruszarki 
do betonu. .  
Przystąpiono do głosowania nad nowym porządkiem obrad- został on przyjęty 
jednogłośnie 13 głosami (brak radnego Skalskiego oraz radnej Kwestarz).  
 

II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
Protokół z poprzedniej Sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami.  
 

III. Interpelacje i zapytania radnych. 
Sołtys Wsi Zdwórz Robert Nowakowski: 

1. Jak przedstawia się sprawa wniosku o wykup budynku sklepu                   
w Zdworzu? 

2. Zgłosił postulat dotyczący naprawy zniszczonej ścieżki rowerowej w 
Zdworzu.  

 
IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania 

planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010 rok. 
          Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy omówiła Skarbik Gminy. 
Poinformowała o wykonaniu budżetu za 2010 rok- został on zrealizowany w 97%.  
Radni nie mieli pytań.  
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok zostało przyjęte jednogłośnie                
13 głosami (brak radnego Skalskiego oraz radnej Kwestarz).  
 

V. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: 
1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.  

         Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Wypowiedź uzupełnił Wójt, który 
poinformował o inwestycjach zrealizowanych na terenie gminy oraz otrzymanych 
dotacjach. Poinformował o budowie chodnika przy ulicy Kolejowej, przejęciu terenów 
Fermy, podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                      
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwianie 
azbestu stanowiącego pokrycia dachowe znajdujące się na budynkach po byłej Fermie 
Trzody Chlewnej w Łącku, przebudowie dróg- krajowej oraz wojewódzkiej, 
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz o przekształceniu Szkoły 
Podstawowej w Nowej Wsi w Zieloną Szkołę.   
Radni  nie mieli pytań, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do 
głosowania. 
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Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok została przyjęta 
jednogłośnie 13 głosami (brak radnego Skalskiego oraz radnej Kwestarz). 
Uchwała V/43/2011 

 
2. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2010 rok.  
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Sierocki, który odczytał 
wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2010 rok wraz z uzasadnieniem.  
Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej               
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy oraz projekt uchwały Rady Gminy 
Łąck.  
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
na 2010 rok została przyjęta jednogłośnie 13 głosami, przy nieobecności 2 radnych. 
Uchwała nr V/42/2011 
 

3. Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Łąck na lata 2011- 2018.  

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, wypowiedź uzupełnił Wójt.  
Radni nie mieli pytań.  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania.  
Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łąck na lata 
2011- 2018 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami.  
Uchwała nr V/43/2011 
 

4. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Łąck na 2011r.  
Głos zabrała Skarbnik Gminy- omówiła zmiany w budżecie, które ujęte są w uchwale. 
Wypowiedź uzupełnił Wójt.  
Radni nie mieli pytań, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do 
głosowania.  
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Łąck na 2011r. została przyjęta 
jednogłośnie 13 głosami.  
Uchwała nr V/44/2011 
 

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości 
Gminy Łąck gruntów niezabudowanych oznaczonych w ewidencji 
gruntów jako działka nr ew. 50/5 o pow. 0,0098 ha, działka nr ew. 50/7  
o pow. 0,0622 ha i działka nr ew. 50/9 o pow. 0,0036 ha położone               
w obrębie Łąck, gmina Łąck.  

Projekt uchwały omówił Wójt, poinformował, że uchwała dotyczy połączenia ulicy 
Polnej z ulicą Południową w celu ulepszenia komunikacji  na terenie osiedla.  
Radni nie mieli pytań, Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i przystąpiono do 
głosowania.  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Łąck 
gruntów niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 50/5            
o pow. 0,0098 ha, działka nr ew. 50/7  o pow. 0,0622 ha i działka nr ew. 50/9 o pow. 
0,0036 ha położone w obrębie Łąck, gmina Łąck została przyjęta jednogłośnie 12 głosami 
(brak radnego  Skalskiego, radnego Antczaka  oraz radnej Kwestarz). 
Uchwała nr V/45/2011 
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6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia „zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łąck”.  

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy, poinformował, że uchwała dotyczy m.in. terenów 
wokół Jeziora Zdworskiego, ale przede wszystkim Matyldowa i Zaździerza. Wymienione 
obszary nie posiadały planów zagospodarowania przestrzennego a na nich konieczne są 
pewne zmiany. Uchwała umożliwi uporządkowanie oraz turystyczne zagospodarowanie 
tych terenów na najbliższe lata- m.in. ureguluje zasady korzystania z jeziora oraz 
możliwość dostępu do plaż. Wójt podkreślił, że jest to potrzebny oraz bardzo ważny 
dokument, który pomoże wprowadzić pozytywne zmiany, zgodne z postulatami 
mieszkańców. Zaprosił również do dyskusji oraz składania wniosków w tym zakresie.  
Radni  nie mieli pytań.  
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i przystąpiono do głosowania.  
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia „zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck została przyjęta jednogłośnie 
13 głosami.  
Uchwała nr V/46/2011 

 
7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck, powiat płocki. 
Projekt uchwały omówił jej twórca Pan Stanisław Żurański. Stwierdził, że w gminie 
obowiązują trzy dokumenty dotyczące zasad gospodarowania przestrzennego- studium, 
plan zagospodarowania oraz decyzja o warunkach zabudowy.  
Plan zagospodarowania jest to bardzo ważny dokument, który reguluje zagospodarowanie 
przestrzenne gminy. Walorami gminy Łąck jest przyroda (czyli: turystyka, rekreacja, 
zdrowie) i w tym kierunku należy gminę rozwijać. W obecnych czasach turystyka 
postrzegana jest głównie w kryteriach dynamicznych, ruchowych, dlatego też tereny 
turystyczne wymagają rozwoju, poprzez efektywne zainwestowanie i rozbudowanie. 
Tereny muszą rozwijać się i rozbudowywać, by pełnić funkcje publiczne oraz przyciągać 
ludzi. Ważne jest rozsądne ich zagospodarowanie, czego wyrazem jest powyższa uchwała.  
Pan Stanisław Żurański omówił poszczególne funkcje zawarte w planie 
zagospodarowania przestrzennego. Plan jest bardzo różnorodny, nastawiony jest na 
inwestowanie, które będzie dawało zyski gminie.   
Radna Wojnarowska spytała, dlaczego teren hipodromu nie jest ujęty w planie jako 
pełniący funkcję sportową? Odpowiedzi udzielił Pan Żurański, stwierdzając, że są to 
tereny już zainwestowane a nie projektowane- jest to więc zachowanie obecnej funkcji. 
Radna Wojnarowska uważa, że lepsze byłoby przeznaczenie ich na tereny sportowe. 
Projektant planu stwierdził, że hipodrom pełni również inne funkcje niż sportowe- np. 
hodowlane, wystawowe a wypowiedź poparł Prezes Stada Ogierów Bolesław Wyszatycki. 
Poparł on również przeznaczenie w powyższym planie terenów za hipodromem- na cele 
zabudowy usługowo- mieszkaniowej, ponieważ ten teren od dawna nie jest 
wykorzystywany. Powyższe przeznaczenie jest więc jak najbardziej zasadne, z czym nie 
zgadza się radna Wojnarowska. Uważa ona, że terenu tego nie należy sprzedawać. Należy 
zostawić go na przyszłość, jako zaplecze Stada Ogierów.  
Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował o pomyśle na przekształcenie w funkcję 
rekreacyjno- sportową terenu nad jeziorem, za posterunkiem policji. Uważa, że ten teren 
mógłby być idealnym dla „turystyki plażowej”. Jest to trudny temat, są jednak szanse na 
jego realizację.  
Na zakończenie Wójt stwierdził, że wysoko ocenia funkcję planu. Dzięki niemu gmina ma 
szansę na dalszy rozwój. Uważa również, że ważną rolę do spełnienia ma w tym 
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Nadleśnictwo.  Poparł wypowiedź Pana Żurańskiego, że turyści potrzebują terenów 
zagospodarowanych.  
Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady poinformował o poprawkach w planie, 
odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania.   
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Łąck, powiat płocki została przyjęta jednogłośnie 13 głosami.  
Uchwała nr V/47/2011 

 
8. Uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu  powoływania                          

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

Projekt uchwały omówił Kierownik GOPS. Omówił zasady, skład oraz tryb powoływania 
i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.  
Radni nie mieli pytań.  
Przewodniczący Rady poinformował o poprawce w zapisie dotyczącym sposobu 
podejmowania decyzji przez zespół interdyscyplinarny- nie na zasadzie konsensusu, a na 
zasadzie głosowania. Odczytał uchwałę i przystąpiono do głosowania.  
Uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu  powoływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania została 
przyjęta jednogłośnie 13 głosami.  
Uchwała nr V/48/2011 

 
9. Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii                           

o zgłoszonych kandydatach na ławników.  
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady. Zaproponował zespół w składzie:  

1. Elżbieta Zbyszewska 
2. Ewa Chmielecka 
3. Zdzisław Ratajczyk  

Wójt zaproponował, by sołtysi wytypowali spośród siebie przedstawiciela, który również 
byłby w składzie tego zespołu. Zaproponowali oni Franciszka Tyrajskiego, jednak nie 
wyraził on zgody. Radna Wojnarowska zaproponowała kandydaturę Kierownika GOPS 
Jarosława Tyburskiego, który wyraził zgodę.  
Dodatkowe kwestie formalne związane z wyborami na ławników m.in. terminy oraz 
zasady wyborów  wyjaśniła Sekretarz Gminy. 
Wójt Gminy zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów Pana 
Tadusza Bardyszewskiego.  
Ostatecznie skład zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na 
ławników przedstawia się następująco: 

1. Elżbieta Zbyszewska 
2. Ewa Chmielecka 
3. Zdzisław Ratajczyk  
4. Jarosław Tyburski 
5. Tadeusz Bardyszewski 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i przystąpiono do głosowania.  
Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych 
kandydatach na ławników została przyjęta jednogłośnie 13 głosami.  
Uchwała nr V/49/2011 

 
10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Łąck dotyczącej 

wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 5,46m² z 
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przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej sportowo- 
wędkarskiej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy.  

Projekt uchwały omówił Wójt, poinformował, że dotyczy ona dzierżawy pomieszczenia w 
hali sportowej, w którym dotychczas funkcjonował sklepik wędkarsko- sportowy. Umowa 
obecnego dzierżawcy ulega rozwiązaniu na jego wniosek, jest już nowa osoba 
zainteresowana wynajmem, stąd projekt powyższej uchwały.  
Radni nie mieli pytań, Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i przystąpiono do 
głosowania.  
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Łąck dotyczącej wyrażenia zgody na 
wynajem lokalu użytkowego o pow. 5,46m² z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności handlowej sportowo- wędkarskiej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  została przyjęta jednogłośnie 13 
głosami.  
Uchwała nr V/50/2011 

 
VI. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Łąck                             

z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.  
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że przyjęcie sprawozdania 
jest wymogiem nowych przepisów i jest przyjmowane po raz pierwszy. Jedyną organizacją 
pozarządową z która gmina podpisała umowę był Klub Sportowy „Kormoran Łąck”- 
otrzymał on dotację w kwocie 40 tys. zł.    
Radnie nie mieli pytań.  
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Łąck z organizacjami 
pozarządowymi w 2010 roku zostało przyjęte jednogłośnie 13 głosami.  
 

VII. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.  
Głos zabrał Wójt, który udzielił odpowiedzi na zadane wcześniej pytania.  

1. Wykup sklepu w Zdworzu- Wójt uważa, że wykup sklepu przez 
gminę nie jest zasadny- wymaga on remontu, poza tym gmina nie 
może prowadzić tego typu działalności. Lepszym rozwiązaniem jest 
jego wykup przez osobę zainteresowaną prowadzeniem działalności 
handlowej- sklepu spożywczego, ponieważ jest on potrzebny 
mieszkańcom Zdworza.  

2. Zniszczona ścieżka rowerowa- Wójt przekaże postulat Dyrektorowi 
firmy budującej drogę 577, wzdłuż której przebiega ścieżka.                   
W najbliższym czasie uszkodzenia zostaną naprawione na koszt 
firmy, która dokonała zniszczeń.   

Wójt poinformował o reformie, która nastąpi w najbliższych latach w gospodarce 
odpadami. Mówił również o problemach związanych z brakiem wiedzy ekologicznej 
wśród społeczeństwa oraz brakiem umiejętności segregowania odpadów.  
Kolejnym poruszonym tematem była gazyfikacja gminy- Wójt przekazał krótką relację ze 
spotkania w tej sprawie z przedstawicielami najważniejszych w kraju instytucji 
zajmującymi się gazownictwem. Mieszkańcy gminy otrzymają do wypełnienia ankiety, 
które wykażą  zainteresowanie podłączeniem gazu ziemnego.  
Następnie Wójt mówił o konieczności zakończenie budowy ścieżki rowerowej Łąck- 
Góry- zadanie to musi zostać wykonane, ponieważ w przeciwnym razie stracą ważność 
aktualne dokumenty i pozwolenia.  
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Głos zabrała Sołtys wsi Koszelówka Krystyna Sobczak.  Poprosiła ona o zabranie 
pojemników do segregacji odpadów sprzed jej posesji, ze względu na brak umiejętności 
segregowania odpadów przez społeczeństwo. Śmieci są porozrzucane- potwierdziła tym 
wcześniejszą wypowiedź Wójta.   
 
Następnie sołtys wsi Antoninów- Korzeń Rządowy Monika Kwiatkowska poprosiła                  
o interwencję w sprawie fermy lisów Pana Banacha oraz spytała o termin podłączenia do 
wodociągu rodzin Państwa Komorowskich, Morawskich, Gocławskich w Korzeniu 
Rządowym. 
 
Odpowiedzi udzielił Wójt.  
Lisy Pana Banacha- wyznaczone zostały kontrole, jednak na obecną chwilę ich dokonanie 
nie jest możliwe, ponieważ otrzymaliśmy zaświadczenie o okresie lęgowym tych zwierząt, 
co uniemożliwia nam wejście na teren fermy. Temat ferm lisów- w Łącku oraz 
Antoninowe jest nadzorowany przez służby ochrony środowiska. Na kolejnej Sesji Wójt 
postara się poinformować o podjętych działaniach w tym zakresie.  
Podłączenie wyżej wymienionych posesji do wodociągu gminnego- pozwolenia oraz 
dokumentacja są przygotowane. Należy zabezpieczyć  konieczne środki finansowe, by 
wykonać to zadanie.  
 
Przewodniczący Rady odczytał pisma, które wpłynęły do niego, w okresie od ostatniej 
Sesji. Pismo od Pana Tadeusz Żuchniewicza: 

1. Wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną w zakresie 
legalności, gospodarności, rzetelności oraz zgodności dokumentacji ze stanem 
faktycznym, na wszystkich etapach tworzenia projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Jeziora Zdworskiego. Przewodniczący Rady poinformował, że 
zgodnie ze Statutem Gminy  Łąck, wniosek o przeprowadzeniu kontroli przez 
Komisję Rewizyjną może złożyć tylko Rada Gminy.  Wniosek ten nie może być 
więc przez Radę przyjęty.   

2. Wniosek o udzielnie informacji o terminie posiedzenia Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Społeczno- Gospodarczego oraz Finansów, posiedzeniu Sesji oraz 
ewentualnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej a także wniosek o udzielenie głosu 
na Sesji. Przewodniczący  Rady poinformował, że wnioskodawca uzyskał 
telefonicznie informacje o terminach powyższych posiedzeń. Zgodnie ze Statutem 
Urzędu Gminy w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej 
członkowie oraz zaproszeni goście. Przewodniczący Rady zaproponował udzielnie 
głosu na Sesji obecnemu Panu Żuchniewiczowi, jednak zrezygnował on z 
powyższej możliwości, ze względu na zbyt późne ustosunkowanie się do jego 
postulatu i brak przygotowania wypowiedzi.  

 
Następnie głos zabrał sołtys Wsi Sendeń Mały Pan Franciszek Tyrajski, który zgłosił 
postulat rosnących wzdłuż drogi powiatowej w Sendeniu (od tartaku do Zielonej Szkoły) 
niebezpiecznych topól zagrażających bezpieczeństwu, a także problem błędnego 
oznakowania nazw wsi Sendeń Mały i Sendeń Duży- obecnie istniejące oznakowanie to 
nazwa Sendeń, która wprowadza ludzi w błąd.  
 
Następnie głos zabrał rady wsi Grabina Wojciech Jaworski, który podziękował Wójtowi 
w imieniu swoim, sołtysa oraz mieszkańców Grabiny za wybudowany plac zabaw.  
Poprosił również o postawienie dodatkowych ławek.  
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Głos zabrał Wójt- zobowiązał się do rozmowy ze Starostą na temat likwidacji 
niebezpiecznych topól. Na następnej Sesji przekaże dokładniejsze informacje w tej 
sprawie.   
W sprawie błędnego nazewnictwa wsi Sendeń- postulat jest już przyjęty do realizacji przez 
nowego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, który zobowiązał się wykonać go jeszcze 
w tym roku.  
Ławki w Grabinie- Wójt przyjął postulat do realizacji.  
 
Wójt Gminy zachęcił do głosowania poprzez stronę internetową firmy „Nivea”                   
w konkursie zorganizowanym przez powyższą firmę, na budowę placu zabaw  w Sendeniu 
obok Zielonej Szkoły.  
 
Na zakończenie głos zabrał Sołtys Tyrajski, który ostrzegł przez grupą oszustów 
sprzedających mieszkańcom gminy nielegalne paliwo. 
 
Na tym zakończono  
Protokołowała: 
Małgorzata Gołębiewska  
 
 
                                                                               Przewodniczący Rady  
                                                                              inż. Lech Drohomirecki   
 
 
 
 
 


