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 RAPORT O STANIE GMINY ŁĄCK – ROK 2019 

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Łąck w roku 2019 i zawiera 

informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez 

Gminę Łąck i jej jednostki organizacyjne, a także sposobu strategii realizowanych przez Gminę 

Łąck i jej jednostki organizacyjne, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę 

Gminy Łąck.  

  

Herb, flaga i pieczęć ozdobna Gminy Łąck 
Źródło: www.szydlik.com 

 

Gmina Łąck (województwo mazowieckie, powiat płocki) położona jest w zachodniej części 

Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnię 9374 ha zamieszkuje             

ok. 5 tys. osób. Jej korzystne usytuowanie na mapie turystycznej Polski (skrzyżowanie dróg: 

krajowej nr 60 i wojewódzkiej nr 577) sprawia, że charakteryzuje się dużą dostępnością 

komunikacyjną. Odległość od Warszawy wynosi 110 km, od Łodzi 96 km. Niezwykłe 

położenie, wspaniałe lasy i jeziora nadają gminie niepowtarzalnego uroku. Pojezierze Łąckie 

stanowi najbardziej urozmaicony i zróżnicowany wewnętrznie mikroregion w Kotlinie 

Płockiej. Na terenie gminy znajduje się 6 jezior o łącznej powierzchni 562 ha.                                  

Do najatrakcyjniejszych, zagospodarowanych turystycznie jezior należą: Zdworskie, 

Ciechomickie, Łąckie Duże  i Górskie. Tutaj zarówno goście, jak i mieszkańcy mają możliwość 

uprawiania sportów wodnych. W licznych ośrodkach wypoczynkowych funkcjonują 

wypożyczalnie sprzętu wodnego.  
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Z uwagi na bogactwo ryb rajem dla wędkarzy są jeziora Łąckie. Jezioro Łąckie Małe jest 

również rezerwatem, ostoją dzikiego ptactwa. Lasy Łąckie zajmujące 46% powierzchni gminy 

położone są na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. W 

celu ochrony urzekającej swym pięknem i bogactwem przyrody utworzone zostały częściowe 

rezerwaty przyrody: „Łąck”, „Korzeń” i „Dąbrowa Łącka”. Kręcono tu wiele scen do znanych 

filmów, m.in. „Pościg”, „Szatan z siódmej klasy”, „Stawka większa niż życie”, „Ogniem i 

mieczem”, „Cwał”. Po drugiej stronie jeziora Łąckiego Dużego znajduje się pałac, 

wybudowany w 1873 r. wg projektu Kornela Gabryjelskiego. Otacza go park z pięknym, ponad 

150-letnim starodrzewem. Jego głównym akcentem kompozycyjnym są aleje kasztanowa i 

grabowa. Pałac przed II wojną światową był letnią rezydencją Marszałka Edwarda Rydza-

Śmigłego. Na szczególną uwagę zasługuje wyłuszczarnia nasion w Łącku. Zaczęła 

funkcjonować w 1921 r. i służyła Nadleśnictwu Łąck oraz wielu innym nadleśnictwom do 2000 

r. Jest to miejsce, gdzie wyłuszczało się nasiona z szyszek drzew iglastych: sosny pospolitej, 

sosny czarnej, świerka pospolitego. Nasiona te dawały początek nowemu pokoleniu lasu. Na 

trasie turystycznej znajduje się również drewniany budynek z końca XIX w., do którego 

prowadzi zabytkowa aleja lipowa (pomnik przyrody), składająca się z 23 lip drobnolistnych o 

obwodach ok. 1-3 m. Dla zainteresowanych kulturą i sztuką interesująca będzie wizyta w Mini 

Muzeum Sztuki Ludowej w Podlasiu, w którym prezentowane są eksponaty z gospodarstw 

wiejskich, m.in. stare meble, narzędzia pracy rzemieślniczej, przedmioty użytkowe, archiwalne 

materiały szkolne itp. Warto również odwiedzić znajdujący się w niewielkiej odległości kościół 

parafialny w Korzeniu i obejrzeć znajdujący się w nim cenny wczesnobarokowy ołtarz z 1640r.  

W rozwoju kulturalnym gminy istotną rolę pełni Gminne Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu 

w Podlasiu oraz  Gminny Ośrodek Kultury w Łącku i jego filia w Grabinie. W roku szkolnym 

GOK prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, w okresie wakacyjnym natomiast organizowane 

są pikniki i festyny dla mieszkańców. W 2002 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku 

założono Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej im. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej. 

Zespół występuje podczas uroczystości wojewódzkich, powiatowych i gminnych, takich jak: 

dożynki, festiwale, przeglądy folklorystyczne, konkursy. Zdobywa przy tym czołowe miejsca 

i wyróżnienia w kategorii zespołów dziecięcych. Repertuar zespołu stanowią popularne 

piosenki i tańce ludowe. Wykonawcami są dzieci z przedszkola oraz uczniowie szkoły 

podstawowej. Zespół występuje przy akompaniamencie własnej kapeli, która w 2017r. 

obchodziła 10-lecie swojego istnienia. W kalendarz imprez gminy Łąck doskonale wpisuje się 

Giełda Rolnicza organizowana wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, 

Starostwem Powiatowym w Płocku oraz Zarządem Stada Ogierów w Łącku. Ma ona 
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wieloletnią tradycję i liczne grono sympatyków. Od ponad 10 lat organizowana jest                         

w malowniczo położonym Łącku. Impreza ma charakter targów, służy prezentacji i promocji 

innowacji w technice rolniczej i technologii produkcji. Swoje oferty handlowe i usługowe 

prezentują firmy i instytucje działające w branży rolniczej i ogrodniczej. Szczególnie bogato 

prezentuje się corocznie sektor roślin ogrodniczych, reprezentowany przez kilkadziesiąt firm             

z całej Polski. Wystawie towarzyszy szereg atrakcji, w tym występy lokalnych zespołów 

artystycznych oraz wiele konkursów. Piękne okolice zachęcają do uprawiania różnych form 

turystyki aktywnej. Do najbardziej popularnych należą: bieganie, wędrówki piesze, wycieczki 

rowerowe, jazda konna, narciarstwo biegowe, nordic walking. Szczególną popularnością cieszą 

się wycieczki rowerowe po istniejących ścieżkach pieszo-rowerowych i dobrze oznaczonych 

szlakach turystycznych. Doskonałe warunki do organizacji m.in. obozów sportowych, 

turniejów, rozgrywek zapewnia Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku z widownią dla                    

ok. 1500 osób.  Do dyspozycji są boiska do piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej, halowej 

piłki nożnej oraz tenisa ziemnego na trzech krytych kortach. Ponadto w obiekcie znajdują się: 

siłownia, gabinet fizykoterapii, restauracja i sala konferencyjna. W Łącku swą siedzibę ma 

również Stado Ogierów. W swojej ofercie Stado proponuje różnego rodzaju atrakcje, takie jak: 

oprowadzanki (doskonała atrakcja dla najmłodszych), jazda na lonży, jazda w zastępie, 

plenerowe jazdy konne zaprzęgami, rajdy konne, zgrupowania sportowe. Na szczególną uwagę 

zasługuje działalność prowadzona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” w Łącku, 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich  w Podlasiu, Koło Gospodyń Wiejskich w Sendeniu, 

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Kobieta” w Zaździerzu oraz Klub Przyjaciół Grabiny. 

Członkinie kół gospodyń wiejskich biorą udział w dożynkach gminnych i powiatowych, 

giełdzie rolniczej i wigilii gminnej, prowadzą zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży podczas 

ferii zimowych i wakacji. Panie aktywnie uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz 

rozwoju gminy oraz samodzielnie realizują przedsięwzięcia wynikające z potrzeb lokalnego 

środowiska. Na terenie Gminy Łąck funkcjonuje wiele hoteli, pensjonatów, restauracji, 

ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych i obiektów 

rekreacji. Władze gminy dokładają starań, aby wykorzystywać wszystkie jej atuty w celu 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W dużej mierze realizowane inwestycje 

dotyczą budowy i przebudowy dróg, gospodarki wodno-ściekowej oraz bazy rekreacyjnej                      

i sportowej. Na wiele z nich Gmina Łąck pozyskała dofinansowanie z programów unijnych                  

i krajowych.  
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Według danych ewidencji ludności  w Łącku ogólna liczba mieszkańców Gminy Łąck 

na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 5.369 osób. W porównaniu do 2018 r. była ona większa                       

o 4 osoby, tj. o 0,07%. W 2019 r. nastąpił spadek ogólnej liczby ludności Gminy Łąck  

w stosunku do 2016 r. o 11 osób, tj. o 0,20%. Spadek ogólnej liczby ludności odnotowany został 

również w stosunku do 2017 r. o 23 osoby, tj. o 0,43%. Dokonując analizy liczby mieszkańców 

w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Łąck należy stwierdzić, iż w 2019r.  

w 7 miejscowościach nastąpił wzrost liczby ludności w stosunku do 2018 r. (Grabina, Korzeń 

Królewski, Koszelówka, Matyldów, Wincentów, Wola Łącka, Zdwórz). Spadek liczby 

ludności odnotowany został w miejscowościach: Antoninów, Korzeń Rządowy, Kościuszków, 

Łąck, Nowe Rumunki, Podlasie, Sendeń Duży, Sendeń Mały, Zaździerz, Zofiówka. Taki sam 

poziom ludności utrzymał się w miejscowościach: Ludwików, Władysławów.  

 

Poniżej przedstawione zostało zestawienie liczby mieszkańców w poszczególnych 

miejscowościach Gminy Łąck na przestrzeni lat 2016-2019. 

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. 

Stan na  
31.12.2019 r. 

Antoninów 166 165 163 162 
Grabina 436 453 465 467 
Korzeń Królewski 115 92 86 92 
Korzeń Rządowy 102 97 98 96 
Koszelówka 161 168 172 173 
Kościuszków 106 106 104 103 
Ludwików 167 170 170 170 
Łąck 1962 1928 1892 1880 
Matyldów 141 164 165 178 
Nowe Rumunki 189 189 184 183 
Podlasie 181 202 200 198 
Sendeń Duży 336 328 328 327 
Sendeń Mały 169 174 172 170 
Wincentów 225 217 214 216 
Władysławów 208 214 218 218 
Wola Łącka 170 174 174 177 
Zaździerz 177 185 189 187 
Zdwórz 254 253 254 257 
Zofiówka 115 113 117 115 
RAZEM: 5380 5392 5365 5369 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności  
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Wykres 1: Mieszkańcy Gminy Łąck (w osobach) w latach 2016-2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności  

 

Wykres 2: Mieszkańcy poszczególnych miejscowości według stanu na dzień 31.12.2019 r. 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencji ludności  
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Położenie Łącka na tle województwa mazowieckiego. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.geodezja.mazovia.pl. 

 
Źródło: Opracowanie własne dany uzyskany ze Starostwa Powiatowego w Płocku,  

na dzień 27.05.2020r. 
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W 2019 roku Gmina była organizatorem wielu przedsięwzięć społecznych. 

W miesiącach styczeń- luty, jak co roku odbyły się spotkania Wójta z mieszkańcami, tym razem 

połączone z wyborami sołtysów oraz rad sołeckich na następną kadencję.  Oprócz dokonanych 

wyborów Wójt przedstawił mieszkańcom informacje dotyczące wykonanych inwestycji oraz 

omówił plany działania na 2019 rok.  

Ponadto, w miesiącach letnich, już po raz XXI został przeprowadzony Konkurs na 

Najpiękniejszy Ogród  Wiejski w Gminie Łąck. Powyższa idea wpisała się już na stałe                         

w przestrzeń naszej gminy oraz życie jej mieszkańców, którzy ze starannością pielęgnują swoje 

ogrody, co również pozytywnie wpływa na wizerunek całej gminy. Komisja konkursowa 

przyznała nagrody dla wszystkich uczestników. Było możliwe dzięki hojności Naszych 

sponsorów, którzy co roku wspierają powyższe przedsięwzięcie.   

Udokumentowaniem Konkursu jest wydany przez gminę Kalendarz na następny rok, 

przedstawiający ogrody zwycięzców. Kalendarz otrzymali nie tylko uczestnicy konkursu ale 

także wszyscy mieszkańcy.  

Kolejną ideą cieszącą od lat społeczeństwo jest wydawnictwo Gazetki Łąckiej. Dwa razy                         

w roku trafia ona do rąk mieszkańców. Czasopismo przedstawia najważniejsze i najciekawsze 

wydarzenia dotyczące gminy, wykonane inwestycje a także plany na przyszłość. Gazeta 

wydawana jest  w takim nakładzie, by mogła trafić do rąk każdego mieszkańca.  

 

Na terenie Gminy Łąck od 2004 roku funkcjonuje Gminna Hala Widowiskowo – Sportowa         

w Łącku. Zatrudnienie w 2019r. stanowiły 4 etaty (kierownik – 1 etat, inspektor – 1 etat, 

sprzątaczka – 2 etaty). 

Inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, spotu i turystyki poprzez 

organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturowych promujących 

gminę z uczestnictwem dzieci, młodzieży, dorosłych, grup środowiskowych, społeczności 

lokalnej to główne zadania, z którymi każdego dnia zmierzają się pracownicy.  W 2019 roku 

Gminna Hala Widowiskowo – Sportowa w Łącku była organizatorem i współorganizatorem 

lub pomagała od strony technicznej i merytorycznej przy  następujących imprezach                                            

i wydarzeniach: 

• Światowe Dni Młodzieży pn. Połączeni z Panamą 

• Ferie 2019 na sportowo 

• Turniej Sołecki Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Łąck 
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• Dzień Kobiet na Sportowo 

• Kiermasz Wielkanocny 

• Turniej Tenisa Stołowego 

• Giełda Rolnicza XIX Biegi Przełajowe pod hasłem „Bezpieczne Dziecko to 

Szczęśliwe Dziecko” zorganizowane z okazji Dnia Dziecka 

• Turniej Piłki nożnej o Puchar Dyrektora RDLP w Łodzi 

• Amatorskie Zawody Windsurfingowe o Puchar Wójta Gminy Łąck  

• Zgrupowanie kadry seniorów w piłce ręcznej   

• 44. Mazowiecka  Wystawa Psów Rasowych  

• Zgrupowanie kadry juniorek piłkarek ręcznych 

• Festiwal „od kujawiaka do oberka” 

• Jarmark Bożonarodzeniowy 

• Wystawa Gołębi Rasowych i Ozdobnych  

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przy bieżącej działalności obiektu 

współpracujemy z Uczniowskim Klubem Sportowym „FOOTBALL EDUCATION”, OSP                  

z terenu Gminy Łąck, KGW „Jezioranki” SGTPG z siedzibą w Łącku, Fundacją „Aktywni 

Razem”, PLOT Płock. Dodatkowo realizowane były zadania wynikające z ustawy                                     

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W 2019r. ogłoszony został otwarty konkurs 

na upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Łąck. Następnie podpisana została 

umowa z organizacją pożytku publicznego spełniająca wszystkie kryteria zawarte w ustawie 

oraz konkursie. Zadanie wykonane zostało do końca 2019r. a następnie w formie sprawozdania 

szczegółowo rozliczone.  

Należy podkreślić, że wykonywanie  tych wszystkich zadań wymaga zapewnienia właściwej 

eksploatacji, utrzymania i konserwacji obiektu Hali Sportowej w Łącku jak również Gminnego 

Boiska Piłkarskiego (przeglądy, naprawy, modernizacje, zakupy). 

Hala a także boisko piłkarskie w godzinach od 8.10 do 15.15.40 od poniedziałku do piątku 

udostępniane jest na  zajęcia dydaktyczne organizowane przez Szkołę Podstawową w Łącku 

oraz Gminne Przedszkole Samorządowe. Od godziny 16.00 do 22.00 z obiektów korzystają 

kluby sportowe, zakłady pracy oraz indywidualne osoby.  

Ponadto w obiekcie hali znajduje się sala konferencyjna, która w trakcie całego roku 

wykorzystywana jest m.in. do organizacji sesji, organizacji pokazów, spotkań dla organizacji 

pożytku publicznego, zebrań z mieszkańcami gminy, ślubów, konkursów, posiedzeń Gminnej 
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Komisji Przeciwalkoholowej, przetargów, spotkań autorskich itp. Dodatkowo na terenie hali 

prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i punkt porad 

konsumenckich natomiast w lokalach wynajętych  prowadzona jest rehabilitacja, restauracja, 

usługi ubezpieczeniowe i funkcjonuje bankomat.  

 

Gminny Zakład Komunalny w 2019 roku wykonał szereg zadań dotyczących dostarczania 

ciepła, gospodarki  wodnej, ściekowej oraz utrzymania dróg  i terenów zielonych:  

1. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej budynku 

kotłowni GZK na kwotę 18 868,20zł. 

2. Zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby utrzymania terenów zielonych: 10 600,00zł 

3. W zakresie gospodarki wodnej wykonano: 

- prace związane z czyszczeniem i renowacją zbiorników filtrujących na SUW Zaździerz: 

27 429,00zł  

- montaż rur pompowych na SUW Sendeń, Wola Łacka, Zaździerz: 32 490,45zł. 

- stalowe głowice studzienne z orurowaniem kołnierzowym wraz z niezbędną armaturą  

    na SUW Sendeń, Wola Łącka, Zaździerz na łączną kwotę  22 755,00 zł.  

- wektorową ewidencję sieci uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego dla obszaru Gminy Łąck:  

   14 145,00zł 

- inwentaryzację urządzeń i schematy technologiczne dla SUW Sendeń, Łąck, Wola Łącka,     

Władysławów,  Zaździerz; 7 380,00zł. 

   Ponadto zakupiono: 

   -  sprężarkę na potrzeby SUW Sendeń: 19 630,23zł  

   - pompy głębinowe 2 szt. na potrzeby Suw Wola Łącka, Zaździerz na łączną kwotę      

   25 514,28zł 

4.  W zakresie gospodarki ściekowej wykonano niezbędne prace na oczyszczalni Łąck,    

związane z bieżącym utrzymaniem tj: 

      - wymiana dyfuzorów na łączną kwotę: 32 551,95zł, 

      - wymiana kompletnego napędu do prasy na łączną kwotę 8 591,55 zł 

- wymiana mieszadła: 4 916,31zł 

- opracowanie operatu wodnoprawnego: 4 674,00 zł 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego: 9 840,00 zł. 

oraz wykonanie i montaż prowadnic do pomp oraz wykonanie ramy pokrywy na 

przepompowni ścieków w Łącku: 5 289,00 zł 
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      Ponadto zakupiono  3 pompy NURT na potrzeby sieci kanalizacyjnej  na łączną kwotę 

20 197,51zł. 

5. W zakresie utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych Gminny Zakład Komunalny                       

w Łącku zakupił i wykonał następujące roboty:  

    -  zakup destruktu asfaltowego 260 ton na łączną kwotę  22 062,52 zł.  

    -  remont nawierzchni bitumicznych na łączną kwotę     31 838,55 zł.  

    - nieodpłatnie otrzymany destrukt asfaltowy z  MZDW w Warszawie w ilości 200 t.  

o wartości 16 380,00 zł 

    - w 2019 r. wykorzystano 1 405,80  ton kruszywa betonowego z byłej fermy trzody      

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

24 207,88 zł. (1 405,80 ton x 17,22 cena brutto skruszenia jednej tony gruzu). Wartość    

pozyskanego gruzu to 77 319,00zł ( 1405,80 x 55,00- cena zakupu od firm zewnętrznych). Na 

koniec roku 2019 zburzono i skruszono wszystkie budynki po byłej fermie przeznaczone do 

usunięcia. Rozpoczęto przygotowania do budowy Centrum Rekreacji, Sportu i Kultury  

w Łącku. 

 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku 

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej 

W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku objął pomocą społeczną                        

130 rodzin, w których funkcjonowało 301 osób.  

Świadczenia pieniężne przyznane zostały 98 rodzinom (199 osób), natomiast świadczenia 

niepieniężne 85 rodzinom (180 osób). 

Realizacja zadań własnych gminy z zakresu ustawy o pomocy społecznej 

W ramach przedmiotowych zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku zrealizował: 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych 

W roku 2019 tą formą pomocy społecznej objęte zostały 32 rodziny, w których funkcjonowało 

50 osób. Wypłacono łącznie 321 świadczeń na kwotę - 168.569 zł. 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia                    

z pomocy społecznej 

Składki zdrowotne odprowadzane były za osoby pobierające zasiłki stałe, niepodlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. 

Składki zdrowotne odprowadzane były za 26 osób. Opłacono 243 składki na kwotę                

12.085 zł.       
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Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 

W 2019 r. zasiłek okresowy skierowany został do 11 rodzin, w których funkcjonowało                      

16 osób. Wypłacono 47 świadczeń na kwotę - 17.741 zł. 

Udzielanie schronienia 

W 2019 r. udzielono schronienia 2 osobom w postaci pobytu w schronisku dla bezdomnych 

mężczyzn przez 345 dni. Wydatkowano kwotę - 10.425 zł.   

Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku realizował dożywianie   w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

Łączny koszt realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to kwota              

59.715 zł. 

W 2019 r. dożywianiem objęto 199 osób (mieszkańcy gminy Łąck). 

Z dożywiania w przedszkolu oraz w szkołach korzystało 81 osób (dzieci i młodzieży). Wydano 

6860 posiłków, zaś z zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych udzielonych    w ramach 

realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 48 rodzin, w których 

funkcjonowało 118 osób.   

Usługi opiekuńcze 

Usługi opiekuńcze w 2019 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 

3494 godziny usług opiekuńczych.  

Realizacja tej formy pomocy skutkowała wydatkowaniem kwoty - 60.207zł.                                                        

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych  

Zasiłki celowe pieniężne przeznaczane były m. in. na: zakup żywności, środków czystości, 

odzieży, leków i leczenie, przyborów szkolnych oraz opału. 

Zasiłki celowe w formie rzeczowej (pobodnie, jak zasiłki okresowe w formie rzeczowej) 

przyznawane były z przeznaczeniem m. in. na zakup opału wraz z dowozem do miejsca 

zamieszkania dla osób starszych, chorych, niezaradnych życiowo (nie dotyczy to zasiłków 

okresowych), a także zakup artykułów spożywczych i środków czystości – paczki żywnościowe 

– w wyznaczonych sklepach dla osób, co do których istniała uzasadniona obawa, że środki 

pieniężne zostałyby wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem.  

Wypłacono ogółem świadczenia na kwotę - 72.334 zł. 
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Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych  w wyniku 

zdarzenia losowego  

W 2019 r. przedmiotowa forma pomocy społecznej skierowana został do 1 rodziny i stanowiła 

wydatek w kwocie - 400 zł. 

Praca socjalna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r. świadczył pracę socjalną na rzecz  170 rodzin, 

w których funkcjonowały 402 osoby. Pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej została 

udzielona na rzecz 41 rodzin (101 osób w rodzinach). 

Praca socjalna to zgodnie z ustawą o pomocy społecznej działalność zawodowa mająca na celu 

pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. Realizowana jest ona na rzecz poprawy funkcjonowania osób              

i rodzin w ich środowisku społecznym.  

Odpłatność z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił koszty pobytu 4 osób w domu pomocy 

społecznej. Wydatkowano kwotę - 74.378 zł. 

Realizacja zadań z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy prawo 

energetyczne: 

Dodatki mieszkaniowe 

W 2019 r. z dodatku mieszkaniowego korzystała 1 rodzina. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 

na kwotę łączną - 173 zł. 

Dodatki energetyczne 

W 2019 r. z dodatku energetycznego korzystała 1 rodzina. Wypłacono dodatek na kwotę łączną 

- 19,30 zł, w tym kwota 0,38 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania. 

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny: 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku nie zatrudniał asystenta rodziny. 

Wydatki poniesione w 2019 r. w ramach tego zadania związane były z wypłatą dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego asystenta rodziny za 2018 r. i wyniosły - 1.674 zł. 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku działając na podstawie ustawy z dnia                           

7 września 1991 r. o systemie oświaty realizował zadania związane z przyznawaniem pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych. 

W 2019 r. stypendia szkolne przyznane zostały dla 42 uczniów. Wydatkowana została     kwota 

- 19.503 zł. 



14 

 

Prace społecznie użyteczne  

W 2019 r. w programie prac społecznie użytecznych uczestniczyło 5 osób bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łącku. Koszt realizacji programu wyniósł 5.476 zł. 

Odpłatność z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                              

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka 

umieszczonego   w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w wysokości: 

• 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

• 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

• 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku z tytułu odpłatności za pobyt              

4 dzieci w pieczy zastępczej wydatkował kwotę - 4.893 zł. 

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku z zakresu świadczeń 

rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci 

Realizacja  zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 

Realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych regulują przepisy: 

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,   

• ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  

• ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.  

Świadczeniami rodzinnymi są: 

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny 

zasiłek opiekuńczy, 

• zasiłek dla opiekuna, 

• świadczenie rodzicielskie, 

• jednorazowe świadczenie „Za życiem”. 

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: 

• dodatek z tytułu urodzenia dziecka, 
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• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 

Ogółem wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi w 2019 r. wyniosły - 1.353.172 zł 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1.786 zł, w tym: 

-  opłacana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (37 świadczeń) - 1.395 zł 

-   opłacana za osoby pobierające  zasiłek dla opiekuna (24 świadczenia)  -             391 zł 

Realizacja zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, jako realizator zadań wynikających      

z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wydatkował kwotę   146.363 zł,           

w tym z tytułu: 

1) świadczeń z funduszu alimentacyjnego (liczba świadczeń 388) - 142. 100 zł 

2) wydatki związane z obsługą realizacji zadania - 4.263 zł 

3) odzyskane środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - 0 zł 

W 2019 r. w wyniku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wpłynęły 

środki finansowe z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych przeznaczone na dochody 

własne gminy   w wysokości  - 15.812 zł. 

Realizacja zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

Realizację zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci regulują przepisy ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

Świadczenia wychowawcze  

Świadczenia wychowawcze wypłacono na rzecz 905 dzieci. Wypłacono 8551 świadczeń. 

W roku 2019 wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy państwa                        

w wychowywaniu dzieci kształtowały się następująco: 

1) wypłata świadczeń wychowawczych - 4.262.103 zł 

2) wydatki związane z obsługą realizacji zadania - 56.383 zł                       

Ogółem na wydatki na realizacją zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

wyniosły - 4.318.486 zł.  

Realizacja rządowego programu „Dobry start” 
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W dniu 30 maja 2018 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów został ustanowiony rządowy 

program „Dobry Start” (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). Świadczenie dobry start przysługuje 

raz   w roku w wysokości 300,00 zł niezależnie od dochodu.  

W 2019 r świadczenie dobry start wypłacono na rzecz 662 dzieci, tj. 662 świadczeń. 

Wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w rozporządzeniu o realizacji rządowego 

programu dobry start kształtowały się następująco: 

1) wypłata świadczeń - 98.600 zł 

2) wydatki związane z obsługa realizacji zadania - 6.670 zł 

Ogółem na wydatki na realizację zadań z zakresu rządowego programu „Dobry Start” wyniosły 

- 205.270 zł. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Na podstawie Zarządzenia Nr 56/2011 Wójta Gminy Łąck z dnia 08.12.2011 r. w celu realizacji 

zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany został Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łącku.  

Zespół realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy                  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 przyjętym Uchwałą               

Nr XIX/199/2017 Rady Gminy w Łącku z dnia 20 czerwca 2017 r. 

W ramach działań podejmowanych przez Zespół w 2019 r. kontynuowano prace dotyczące                   

1 przypadku procedury „Niebieska Karta” zainicjowanej w latach poprzednich. Ponadto 

wszczętych zostało 18 postępowań w zakresie procedury „Niebieska Karta”. 

W 2019 r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny odbył 6 spotkań. Powołanych zostało 18 grup 

roboczych, które spotkały się 22 razy.  

W 14 przypadkach podjęto decyzję o zakończeniu procedury „Niebieska Karta” wobec 

stwierdzenia ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy.    

Realizacja zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu 

korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form 

działalności członkom rodziny wielodzietnej. 

W 2019 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku wpłynęło 21 wniosków                             

o wydanie Karty Dużej Rodziny, natomiast wydanych zostało 59 kart. 

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowana została kwota - 30 zł.   
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku w roku 2019 brali udział                              

w pracach Gminnej Komisji Profilaktyki Uzależnień Problemów Alkoholowych  i Narkomanii, 

prowadząc działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych            

i narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

Podejmowane były także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej  od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

Szczegółowe informacje na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łącku za rok 2019 zostały ujęte w sprawozdaniu z działalności Ośrodka, jakie zostało 

przedłożone do Rady Gminy w Łącku.  

 

Na terenie Gminy Łąck działają (poza biblioteką) dwie instytucje kulturalne: Gminny 

Ośrodek Kultury w Łącku z filią w Grabinie oraz Gminne Centrum Kultury, Rekreacji             

i Sportu  w Podlasiu. 

 W 2019 roku (stan na 31.12.2019 r.), zatrudnienie w nich wyglądało następująco: Gminny 

Ośrodek Kultury - 1,9 etatu (plus osoby współpracujące na umowę zlecenie), Gminne Centrum 

Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu - 2,4 etatu. 

W kulturę Gminy Łąck w roku 2019 wpisała się działalność: Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci 

Ziemi Łąckiej”, Gminnej Orkiestry Dętej, Chóru „GLORIA”, kapeli ludowej przy GOK  

w Łącku,  Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w  Podlasiu, grupy instrumentalistów, 

uczestników kółek zainteresowań. 

Instytucje kultury, współpracując ze sobą, zorganizowały następujące uroczystości                                  

i  wydarzenia: 

• Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka; 

• Zabawa choinkowa, połączona z coroczną prezentacją umiejętności i talentów 

uczestników zajęć programowych w GOK; 

• Koncert pastorałek i kolęd w kościele pw. MB Częstochowskiej w Łącku; 

• III Kiermasz Wielkanocny – wystawa i sprzedaż rękodzieła ludowego, wytworów 

gastronomicznych, warsztaty plastyczne, występy artystyczne, rozstrzygnięcie 

konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną; 

• Zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży – szeroki zakres zajęć dodatkowych prowadzony 

we wszystkich instytucjach: plastyczne, teatralne, sportowe, kulinarne, perkusyjne, 
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spotkania z książką i grami planszowymi, bal maskowy. W ramach ferii zorganizowane 

zostały wyjazdy do Teatru Dramatycznego w Płocku wraz ze zwiedzaniem go oraz do 

Novego Kina Przedwiośnie; 

• wyjazd do kina z okazji Dnia Kobiet; 

• Giełda Rolnicza – oprawa artystyczna imprezy, prowadzenie oraz dekoracja; 

• Dzień Dziecka – wspólna zabawa na świeżym powietrzu, animacje, gry sprawnościowe, 

pokaz strażacki, poczęstunek; 

• Festyn „Powitanie Lata” połączony z akcją charytatywną - występy artystyczne, zabawa 

taneczna, pokaz strażacki, atrakcje dla dzieci i dorosłych; 

- coroczne,   zakończenie roku kulturalnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku, które 

odbyło się  21 czerwca, na terenie Nadleśnictwa w Łącku. Składały się na nie: zajęcia            

w izbie przyrodniczej, ognisko i pieczenie kiełbasek, zabawy z animatorami, wręczenie 

dyplomów i wiele innych atrakcji; 

• Zajęcia wakacyjne – różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, wspomagające rozwój 

na wielu płaszczyznach, wycieczka do ZOO i do Nadleśnictwa, w zajęciach wzięła 

udział duża grupa uczestników; 

• Uczestnictwo oraz pomoc w organizacji Festiwalu „Od Kujawiaka do Oberka” pomoc             

w organizacji warsztatów ekologicznych dla dzieci z terenu Gminy Łąck. 

        -  ramach przedsięwzięcia grupa trzydzieściorga dzieci z terenu Gminy Łąck odbyła                      

30     godzinne warsztaty ekologiczne, wycieczkę do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego                    

w Płocku, Nadleśnictwa Łąck oraz warsztaty nt. wykorzystywania surowców  wtórnych. 

• Warsztaty bożonarodzeniowe – tematyczne spotkanie rozwijające zamiłowanie do 

tradycji i pasje plastyczne 

• Jarmark Bożonarodzeniowy – wystawa rękodzieła, ozdób świątecznych, degustacja 

tradycyjnych potraw bożonarodzeniowych, warsztaty plastyczne, występy artystyczne, 

koncert kolęd i pastorałek. Gość specjalny – Zespół „Bayer Full” 

• Liczne koncerty i występy grup artystycznych z terenu Gminy Łąck. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku, posiada księgozbiór składający się 17.837 

wolumenów.  W 2019 roku zrealizowała następująca zadania: 

• - zakupiono, opracowano (katalog internetowy MAK+) i obłożono 811 wolumenów               

(w tym za środki własne 462 a za śr. MKiDzN 349), 
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• - zapisano 402 czytelników którzy wypożyczyli 6.913 wolumenów na zewnątrz                     

i skorzystali  

• z 280 wolumenów w czytelni, 

• - było 87 imprez organizowanych przez bibliotekę dla czytelników w których wzięło 

udział 1.857 osób, te imprezy to konkursy czytelnicze, plastyczne, spotkania z bajką dla 

młodszych dzieci, wycieczki do biblioteki oraz 3 spotkania autorskie.  

• - współpracujemy z Przedszkolem Samorządowym w Łącku (spotkania z bajką)                         

i Szkołą Podstawową w Łącku (wycieczki do biblioteki), 

• - bierzemy udział w projekcie Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, 

zostało wydanych 76 Wyprawek Czytelniczych dla najmłodszych w wieku 3 – 6 lat, 

• - 1/3 zbiorów bibliotecznych ma już nadane w 2019 r. kody kreskowe (po nadaniu 

kodów wszystkim egzemplarzom będzie można zamawiać wybrane książki e-mailem            

i czytelnicy będą mogli sprawdzić czy poszukiwane przez nich pozycje są na półce czy  

u czytelnika i kiedy wrócą). 

W roku szkolnym 2018/2019 w samorządowym przedszkolu w Łącku utworzonych było 

5 grup przedszkolnych: 

1. Grupa „Krasnale”- dzieci 3-4-letnie 

2. Grupa „Słoneczka”- dzieci 4-letnie 

3. Grupa „Groszki”- dzieci 5-letnie 

4. Grupa „Cudaczki”- dzieci 5-6-letnie 

5. Grupa „Biedronki”- dzieci 6-letnie 

ogólna liczba dzieci: 116 

1. Krasnale- 25 

2. Słoneczka- 25 

3. Groszki- 22 

4. Cudaczki- 21 

5. Biedronki- 23 

Roczny plan pracy tworzyły 4 obszary tematyczne: 

1. Kubuś Puchatek- nasze przedszkole 

2. Masza i  niedźwiedź- nasza miejscowość 

3. Bałwanek Bouli- nasze Mazowsze 
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4. Podróże Bolka i Lolka- Polska nasza ojczyzna. 

Realizację każdego obszaru poprzedzało wprowadzenie dziecka w świat postaci bajkowych. 

Realizowany był zestaw programów wychowania przedszkolnego: 

1. Program wychowawczy- własny 

2. Program profilaktyki- własny 

3. Kocham przedszkole- program wychowania przedszkolnego wyd. wsip 

4. Chcę być przedszkolakiem- program adaptacyjny - własny 

5. Mali przyrodnicy- program ed. przyrodniczej – własny 

6. Ekspresja twórcza- program ed. plastycznej- własny 

7. Program nauczania j. angielskiego- własny 

8. Raz, dwa, trzy-licz i ty- program edukacji matematycznej innowacyjny – własny 

Oferta edukacyjna zajęć dodatkowych: 

1. Rytmika 

2. Zaj. muzyczne 

3. Ekspresja twórcza 

4. Zaj. matematyczne 

5. J. angielski 

6. Zaj. przyrodnicze 

Uroczystości przedszkolne: 

- Dzień przedszkolaka 

- Dzień pieczonego ziemniaka 

- Dzień edukacji narodowej 

- Święto niepodległości 

- Andrzejki 

- Mikołajki 

- Wigilia przedszkolna 

- Gminna wigilia – jasełka- uroczystość środowiskowa 

- Bal karnawałowy 

- Święto Babci i Dziadka 

- Powitanie wiosny 

- Święto rodziny 

- Giełda rolnicza- występ artystyczny najstarszych dzieci z zajęć rytmiki 

- Dzień dziecka 
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- Zakończenie roku szkolnego 

Organizowane konkursy: 

- Korale Pani Jesieni- konkurs rodzinny plastyczny 

- Festiwal piosenki ludowej- konkurs międzyprzedszkolny 

- Kocham cię polsko- konkurs recytatorski 

- W krainie bajki i baśni- konkurs wewnętrzny. 

Nauczycielki brały udział w licznych szkoleniach, warsztatach zewnętrznych oraz                           

w szkoleniach Wewnątrz Szkolne Doskonalenie Nauczycieli w przedszkolu prowadzona była 

pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla dzieci, w tym opracowanie indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka z niepełnosprawnością- utworzenie zespołu nauczycieli 

w ramach wspomagania rozwoju dziecka. 

 

Na terenie gminy Łąck w roku 2019 działała Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak 

z klasami gimnazjalnymi. Uczyło się w niej 385 uczniów SP i 42 uczniów ostatnich klas 

gimnazjalnych.  

Zatrudnionych było 52 nauczycieli. Wśród nich - 40 dyplomowanych, 8 mianowanych,                           

2 kontraktowych i 2 stażystów.  

Szkoła realizowała podstawowe cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego,     

w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania i zapisy programu profilaktyczno-

wychowawczego. 

Rok 2019 był  wyjątkowym rokiem, gdyż do egzaminów zewnętrznych przystąpiły dwa 

roczniki uczniów. Po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin ósmoklasisty; po raz 

osiemnasty, a jednocześnie ostatni, uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. 

Szczególnie wysokie wyniki uzyskane z obu egzaminów były dla nas powodem do dumy. 

Ósmoklasiści osiągnęli ze wszystkich części egzaminu lepsze wyniki od swoich rówieśników 

z woj. mazowieckiego,  a nawet kraju; gimnazjaliści okazali się lepsi od innych z matematyki 

i przedmiotów przyrodniczych. 

Godne zauważenia są również liczne nagrody i świadectwa z wyróżnieniem, które wręczyliśmy 

na koniec roku szkolnego aż  81 uczniom szkoły podstawowej i 10 uczniom klas 

gimnazjalnych. 

Szkoła Podstawowa może pochwalić się udziałem i licznymi sukcesami w konkursach 

przedmiotowych, zawodach sportowych, występach artystycznych. Dzięki zaangażowaniu 

uczniów i nauczycieli zwyciężyliśmy w konkursie „OSE Wyzwanie”, dzięki czemu Szkoła 

wzbogaciła się o 16-stanowiskową pracownię mobilną.  
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Szkoła umożliwiała uczniom rozwijanie swoich pasji i wyrównywanie zaległości, poprzez 

organizację zajęć pozalekcyjnych. W szkole sprawowana była opieka świetlicowa, pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna i medyczna. W placówce prężnie działały organizacje SKO, 

ZHP, Zuchy, działalność prowadziła  Spółdzielnia Uczniowska oraz Samorząd Uczniowski. 

Młodzież miała możliwość angażowania się w liczne przedsięwzięcia charytatywne, np. Pola 

Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  

Szkoła wykazywała również inicjatywę związaną z integracją ze środowiskiem lokalnym 

poprzez współorganizację i udział uczniów w corocznych dożynkach, Giełdzie Rolniczej, 

Narodowym  Święcie Niepodległości, Dniu Babci i Dziadka, Święcie Rodziny czy Dniu 

Dziecka.  

W dniu 7 października 2019 r. Szkołę odwiedził  biskup pomocniczym Diecezji Płockiej 

Mirosław Milewski.  Spotkanie dzieci i młodzieży Gminy Łąck z księdzem biskupem było 

jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku. 

W Szkole funkcjonowała stołówka, która w 2019 r. została doposażona za środki w kwocie 100 

tysięcy złotych: 80 tysięcy złotych pozyskane przez Gminę Łąck, w ramach Wieloletniego 

Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - moduł 3; wkład własny 

w kwocie 20 tysięcy złotych (20% kosztów zadania) zagwarantowane w budżecie Szkoły 

decyzją Rady Gminy Łąck. 
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WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 
zrealizowanych w 2019 r. w ramach celów strategicznych i operacyjnych 

określonych w Strategii Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020 

oraz Programie Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020 
 
Lp. Nazwa zadania Koszt 

poniesiony 
w 2019 r. 
(zł) 

Źródła finansowania 

 
Cel strategiczny 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury 

społecznej i technicznej 

 

Cel operacyjny 1.1. Rozbudowywanie i modernizowanie infrastruktury technicznej,  

                          w tym sieci kanalizacyjnej i budowa sieci gazowej na terenie gminy 
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 

Miodowa w Łącku – etap I 
19.245,00 Środki własne 

2. Przebudowa odcinka wodociągu w Grabinie 24.354,00 Środki własne 
 
Cel strategiczny 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury 

społecznej i technicznej 

 

Cel operacyjny 1.2. Poprawianie dostępności komunikacyjnej i poziomu bezpieczeństwa 

drogowego poprzez modernizację i rozwój infrastruktury drogowej 
1. Przebudowa dróg gminnych o numerach 

290701W i 290716W w miejscowości Sendeń 
Mały 

736.634,40 Fundusz Dróg 
Samorządowych 
(Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki                         
w Warszawie); 
Środki własne 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w 
miejscowości Władysławów 

142.675,35 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego                  
w Warszawie; 
Środki własne 

 
Cel strategiczny 2. Tworzenie miejsc pracy poprzez rozwijanie funkcji turystycznych, 

rekreacyjnych i sportowych gminy 

 
Cel operacyjny 2.1. Rozwijanie infrastruktury w zakresie turystyki, sportu i rekreacji wraz 

z rozwojem instytucji wspierających przemiany i tworzenie rynku usług 

okołoturystycznych, w tym ogólnodostępnej 

 
1. Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

w miejscowości Łąck 
128.006,64 Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020; 
Środki własne 

2. Oświetlenie solarne placu zabaw w 
miejscowości Łąck 

11.500,00 Środki własne 
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3. Modernizacja budynku Hali Sportowej w 
Łącku 

61.112,15 Środki własne 

4. Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w 
miejscowości Władysławów 

33.393,61 Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2019 
(Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego                    
w Warszawie); 
Środki własne  
 

5. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości 
Podlasie poprzez zakup nowych urządzeń 

30.522,19 Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2019 
(Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego  
w Warszawie);  
Środki własne 

6. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości 
Zdwórz poprzez zakup nowych urządzeń 

32.405,59 Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2019 
(Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego                  
w Warszawie); 
Środki własne 

7. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 
w miejscowości Wincentów 

30.971,06 Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2019 
(Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego                 
w Warszawie); 
Środki własne 

8. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości 
Sendeń Mały 

30.971,06 Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2019 
(Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego w 
Warszawie); 
Środki własne 
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REALIZACJA UCHWAŁ 2019 R. – REFERAT PLANOWANIA I ROZWOJU 

Lp. NR UCHWAŁY TEMAT UCHWAŁY SPOSÓB REALIZACJI 
 

1.  Uchwała Nr III/22/2019 zmieniająca uchwałę Nr  XVIII/182/2013 Rady Gminy w Łącku 

z dnia  26 czerwca 2013r.     w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia   Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck.         

Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego - stwierdzenie 

nieważności uchwały. 

2. Uchwała Nr III/23/2019     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina  

i Zaździerz 

Uchwała zrealizowana, uchwalenie mpzp 

dnia 22.02.2019 r. Rozstrzygniecie 

nadzorcze Wojewody Mazowieckiego             

z dnia 28.03.2019 r. 

– stwierdzenie nieważności w części 

uchwały. 

3.  Uchwała Nr IV/31/2019  w sprawie wrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock 

prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Gminy Łąck 

Zrealizowano uchwałę podpisując 

porozumienie międzygminne. 

4.  Uchwała Nr IV/32/2019   w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/235/2014 Rady Gminy                

w Łącku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Uchwała zrealizowana 

Opracowanie „Aktualizacji Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Łąck” związane jest          
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Gminy Łąck na lata 2013- 2017 z uwzględnieniem perspektyw 

do 2032” 

 

z realizacją Programu Oczyszczania 

Kraju z  Azbestu na lata 2009-2031”, 

którego celem jest: 

1. usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest,                                     

2. minimalizacja negatywnych skutków 

zdrowotnych spowodowanych 

obecnością azbestu na terytorium kraju, 

likwidacja szkodliwego oddziaływania 

azbestu na środowisko. 

5.  Uchwała nr IV/33/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Łąck w 2019 r 

 

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; 
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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 drogowych z udziałem 

zwierząt. 

6.  Uchwała nr V/45/2019  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu 

wsi Grabina 

Uchwała będzie realizowana po 

uchwaleniu Studium uwarunkowań              

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łąck. 

7.  Uchwała nr V/46/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części 

terenu wsi Grabina- Zaździerz 

Uchwała będzie realizowana po 

uchwaleniu Studium uwarunkowań                   

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łąck. 
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8.  Uchwała nr V/47/2019   w sprawie Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi 

Korzeń Królewski 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

9.  Uchwała nr V/48/2019 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwalenie Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenu wsi Łąck dnia 14.06.2019 r. 

10. Uchwała Nr V /49/ 2019 

 

w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewidencyjny 

15/6 położonej w Nowych Rumunkach, gmina Łąck jako 

darowizny do zasobu Gminy Łąck 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

przeniesienia prawa własności na rzecz 

Gminy Łąck na podstawie aktu 

notarialnego Rep A Nr 8078/2019 z dnia 

21.11.2019r. 

11. Uchwała Nr V /50/ 2019 

 

w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewidencyjnym 

207/1, położonej w Zaździerzu, gmina Łąck od osoby fizycznej  

do zasobu Gminy Łąck 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

przeniesienia prawa własności na rzecz 

Gminy Łąck na podstawie aktu 

notarialnego Rep A 5782/2019 z dnia 

23.08.2019r. 

12. Uchwała Nr V /51/2019 

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacji do spraw 

komunalizacji mienia gminnego 

 

Uchwałę zrealizowano, komisja 

sporządziła dokumentację niezbędną do 

komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 
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13. Uchwała Nr V/5 /2019 

 

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa 

 

Uchwałę zrealizowano. Gmina zgodnie z 

decyzjami Wojewody Mazowieckiego w 

dniu 21.04.2020r. uzyskała prawo 

własności do działek wymienionych w 

przedmiotowej uchwale. 

14. Uchwała Nr VI/59/2019 

 

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej                 

w Koszelówce oznaczonej jako działka numer 192/6, na rzecz 

Gminy Łąck 

Przedmiotowa uchwała straciła moc.  

W dniu 05.11.2019r. podjęto uchwałę Nr 

VIII /81/ 2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę nieruchomości. 

15. Uchwała Nr VI/60/2019 

 

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej               

w Zaździerzu oznaczonej jako działka numer 68/17, na rzecz 

Gminy Łąck 

 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

przeniesienia prawa własności na rzecz 

Gminy Łąck na podstawie aktu 

notarialnego Rep. A 6234/2019 z dnia 

10.09.2019r. 

16. Uchwała Nr VII/65/2019 

 

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w 

Wincentowie oznaczonej jako działka numer 85/2, na rzecz 

Gminy Łąck 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

przeniesienia prawa własności na rzecz 

Gminy Łąck na podstawie aktu 

notarialnego Rep. A Nr 8575/2019 z dnia 

10.12.2019r. 

17. Uchwała nr VII/66/2019 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części wsi Łąck 

Uchwała zrealizowana. 
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 Uchwalenie Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

części wsi Łąck dnia 08.10.2019 r. 

18. Uchwała nr VII/67/2019 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łąck 

 

Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego - stwierdzenie 

nieważności uchwały. 

19. Uchwała Nr VIII /81/ 2019 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

przeniesienia prawa własności na rzecz 

Gminy Łąck na podstawie aktu 

notarialnego Rep. A Nr 313/2020 z dnia 

14.01.2020r. 

20. Uchwała Nr VIII/82/2019 

 

w sprawie nadania nazw ulicom prywatnym w sołectwie Grabina.

  

 

Uchwała weszła w życie. 

21. Uchwała Nr VIII /83/ 2019 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 

położonego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku w trybie przetargu 

ustnego ograniczonego  

 

 

Uchwałę zrealizowano poprzez 

podpisanie umowy dzierżawy nr 

RP.6845.N.2.2020 z dnia 02.01.2020r. 
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22. Uchwała Nr VIII /84 /2019 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego 

znajdującego się w hali sportowej w Łącku w trybie przetargu 

ustnego ograniczonego  

Uchwałę zrealizowano poprzez 

podpisanie umowy dzierżawy nr 

RP.6845.N.1.2020 z dnia 02.01.2020r. 

23. Uchwała nr IX/91/2019 w sprawie przygotowania do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck, 

obejmującego teren działki nr ew. 31/20 

Uchwała będzie realizowana po 

uchwaleniu Studium uwarunkowań           

i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Łąck. 

24. Uchwała nr XI/105/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck 

zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Łącku Nr V/47/2011      

z dnia 29.06.2011r 

 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

25. Uchwała XI/106/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXII/255/2006 Rady Gminy Łąck z dnia 

14.06.2006r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała dotycząca ustalenia stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych dla obiektów i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej. 

26. Uchwała nr XI/108/2019  w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łąck – 

aktualizacja 2019r. 

Uchwała zrealizowana. 

Do zadań własnych gminy w zakresie 

zaopatrzenia w energię elektryczną, 

ciepło i paliwa gazowe należy: 
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1. planowanie i organizacja zaopatrzenia                  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe na obszarze gminy;   

2. planowanie oświetlenia miejsc 

publicznych i dróg znajdujących się na 

terenie gminy;  

3. finansowanie oświetlenia ulic, placów i 

dróg publicznych znajdujących się na 

terenie gminy, 

4. planowanie i organizacja działań 

mających na celu racjonalizację zużycia 

energii  

i promocję rozwiązań zmniejszających 

zużycie energii na obszarze gminy. 

27. Uchwała Nr XI /107 /2019 

 

w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

oznaczonej w ewidencji gruntów  nr ewidencyjnym 124, 

położonej w Wincentowie, gmina Łąck od osoby fizycznej do 

zasobu Gminy 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. 
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28. Uchwała nr XI/108/2019  w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łąck – 

aktualizacja 2019 r. 

Uchwała zrealizowana. 

Do zadań własnych gminy w zakresie 

zaopatrzenia w energię elektryczną, 

ciepło i paliwa gazowe należy: 

1 planowanie i organizacja zaopatrzenia                  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe na obszarze gminy;   

2 planowanie oświetlenia miejsc 

publicznych i dróg znajdujących się 

na terenie gminy;  

3 finansowanie oświetlenia ulic, placów 

i dróg publicznych znajdujących się 

na terenie gminy. 

4.   planowanie i organizacja działań     

mających na celu racjonalizację zużycia 

energii i promocję rozwiązań 

zmniejszających zużycie energii na 

obszarze gminy. 
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REALIZACJA UCHWAŁ W 2019 ROKU W ZAKRESIE REFERATU ORGANIZACYJNEGO 

 

Lp NR UCHWAŁY TEMAT UCHWAŁY SPOSÓB REALIZACJI 

 

1. Uchwała nr III/24/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 

28 grudnia 2018r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 

rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2019 rok    w Gminie Łąck. 

 

Uchwała zrealizowana. 

2.  Uchwała nr III/28/2019  w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok.  Uchwała  zrealizowana.  

 

3.  Uchwała nr IV/35/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck. 

 

Uchwała zrealizowana. Skarga 

 bezzasadna. 

4.  Uchwała nr VI/58/2019  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Związku Gmin 

Regionu Płockiego. 

 

Uchwałę przyjęto. 

5.  Uchwała nr VII/68/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na 

ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie           

i Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję w latach 2020- 2023. 

Uchwała zrealizowana. 
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6. Uchwała nr VII/69/2019  w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym 

w Gostyninie i Sądzie Okręgowym w Płocku. 

Uchwałę przyjęto. Uchwała 

zrealizowana. 

 

7.  Uchwała nr VII/70/2019  w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego     

w Łącku. 

 

Uchwałę przyjęto. 

8.  Uchwała nr VII/71/2019 w sprawie braku sprzeciwu do zmian w Statucie Związku Gmin 

Regionu Płockiego. 

 

Uchwałę przyjęto. 

9.  Uchwała nr IX/88/2019  w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 

28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 

rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2019 rok w Gminie Łąck 

 

Uchwałę przyjęto. Uchwała 

zrealizowana. 

10.  Uchwała nr IX/89/2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2020 

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 o wolontariacie 

 

 

Uchwałę przyjęto. Uchwała w trakcie 

realizacji. 
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11.  Uchwała nr XI/109/2019  w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Łąck  z 

dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok w Gminie Łąck. 

 

Uchwałę przyjęto. 

12. Uchwała nr XI/110/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok       

w Gminie Łąck.  

 

Uchwałę przyjęto. Uchwała w trakcie 

realizacji. 
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REFERAT FINANSÓW – REALIZACJA UCHWAŁ ZA 2019 ROK 

Lp. NR UCHWAŁY 
 

TEMAT UCHWAŁY SPOSÓB REALIZACJI 

 

1. Uchwała nr III/18/2019 w spawie zmiany uchwały Rady Gminy nr IX/80/2015 z dnia 

30.12.2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck  

Uchwała zrealizowana. 

 
 

2. Uchwała nr III/19/2019 w spawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.  Uchwała zrealizowana. 

 
 

3. Uchwała nr III/20/2019 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok. 
 

Uchwała zrealizowana. 

 
 

4. Uchwała nr III/21/2019 w spawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.  

 

Uchwała zrealizowana. Nie utworzono 

funduszu sołeckiego na 2020 rok. 

5. Uchwała nr IV/29/2019 w spawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.  Uchwała zrealizowana. 
 

6.  Uchwała nr IV/30/2019 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok. Uchwała zrealizowana. 
 

7. Uchwała nr V/36/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 

2018 rok.  

 

Uchwała zrealizowana. Zatwierdzono 

sprawozdanie finansowe Gminy Łąck 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

Budżetu Gminy Łąck za 2018 rok.  

8. Uchwała nr V/37/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Łąck za 2018 rok.  

Uchwała zrealizowana. Udzielono 

absolutorium Wójtowi Gminy. 
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9. Uchwała nr V/38/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łąck.  

Uchwała zrealizowana. 
 

10. Uchwała nr  V/39/2019 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok. Uchwała zrealizowana. 
 

11. Uchwała nr  V/40/2019 W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy 

Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck 

Uchwała zrealizowana. 

12. Uchwała nr V/41/2019 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 zrealizowana. Pobierane są 

opłaty wg. określonych zasad. 

13. Uchwała nr V/42/2019 W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Łąck oraz określenie granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku  

Uchwała zrealizowana. 

14. Uchwała nr V/43/2019 W sprawie zamiaru likwidacji placówki oświatowo-

wychowawczej pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki 

Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 

Zielona Szkoła w Sendeniu 

Uchwała uchylona uchwałą                     

nr VI/57/2019. 
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15. Uchwała nr  VI/55/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łąck.  

Uchwała zrealizowana. 

16. Uchwała nr  VI/56/2019 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok. Uchwała zrealizowana. 
 

17. Uchwała nr  VI/57/2019 W sprawie zamiaru likwidacji placówki oświatowo-

wychowawczej pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki 

Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 

Zielona Szkoła w Sendeniu 

Uchwała zrealizowana. 

18. Uchwała nr  VII/61/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łąck.  

Uchwała zrealizowana. 

19. Uchwała nr  VII/62/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok.  Uchwała zrealizowana. 

20. Uchwała nr  VII/63/2019 W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Łąck 

Uchwała zrealizowana. Wynagrodzenie 

naliczane zgodnie z regulaminem. 

21. Uchwała nr  VII/64/2019 W sprawie likwidacji placówki oświatowo-wychowawczej pn. 

„Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne 

Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła 

w Sendeniu 

Uchwała w trakcie realizacji w 2020 

roku. 

22. Uchwała nr VIII/72/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2020 

Uchwala w trakcie realizacji w 2020 

roku. 

23. Uchwała nr VIII/73/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. 

Uchwala w trakcie realizacji w 2020 

roku. 
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24. Uchwała nr VIII/74/2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień 

podatku od środków transportowych na rok 2020.  

 

Uchwala w trakcie realizacji w 2020 

roku. 

25. Uchwała nr VIII/75/2019 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2020. 

 

Uchwala w trakcie realizacji w 2020 

roku. 

26. Uchwała nr VIII/76/2019 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2020. Uchwala w trakcie realizacji w 2020 

roku. 
 

27. Uchwała nr VIII/77/2019 W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015                

z dnia 30.12.2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów                    

w Gminie Łąck  

Uchwała zrealizowana. 

28. Uchwała nr IX/85/2019 w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck Uchwała zrealizowana. 

29. Uchwała nr IX/86/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 
 

30. Uchwała nr IX/87/2019  W sprawie zmiany uchwały nr XXV/242/2018 Rady Gminy Łąck 

z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie 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 przez 

Gminę Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina 

Łąck. 

Uchwała zrealizowana. Rozliczenie 

dotacji  zgodnie z Uchwałą. 
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31. Uchwała nr X/92/2019 w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck 

 

Uchwała zrealizowana 
 

32. Uchwała nr X/93/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok. 

 

Uchwała zrealizowana 

33. Uchwała nr X/94/2019 W sprawie założenia Przedszkola w Podlasiu. Uchwała w trakcie realizacji. 

34. Uchwała nr X/95/2019 W sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie 

Łąck na rok szkolny 2019/2020 

 

Uchwała zrealizowana. Określono 

średnie ceny jednostek paliw w gminie 

Łąck. 

35. Uchwała nr XI/101/2019 w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck 

 

Uchwała zrealizowana 

36. Uchwała nr XI/102/2019 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok. Uchwała zrealizowana 

37. Uchwała nr XI/103/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck. 

 

Uchwala w trakcie realizacji. 

38. Uchwała nr XI/104/2019 Uchwała budżetowa na 2020 rok Uchwala w trakcie realizacji w 2020 

roku. 
 

 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ŁĄCK 

W ZAKRESIE GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W ŁĄCKU ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM 

SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W 2019 R 

 

Lp. NR UCHWAŁY TEMAT UCHWAŁY SPOSÓB REALIZACJI 
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1.  Uchwała nr VII/70/2019  w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego  

w Łącku. Dot. przedmiotu działalności GZK 

w Łącku o „prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Łąck” – uchwała w trakcie realizacji; 

Uchwała w trakcie realizacji 

2.  Uchwała nr VIII/78/2019  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Łąck 

Uchwała w trakcie realizacji 

3.  Uchwała nr VIII/79/2019  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Łąck – uchwała 

w trakcie realizacji [weszła w życie z dniem 01.01.2020 r.]. 

Uchwała w trakcie realizacji 

4. Uchwała nr VIII/80/2019  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług              

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łąck 

Uchwała w trakcie realizacji 

5.  Uchwała nr X/96/2019  w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej 

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek                

o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów 

Uchwała w trakcie realizacji 
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komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym 

6. Uchwała nr X/97/2019  w sprawie udzielenia Kierownikowi samodzielnej jednostki 

organizacyjnej Gminy Łąck działającej w formie jednostki 

budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny w Łącku, 

upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała w trakcie realizacji 

7. Uchwała nr X/98/2019  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Uchwała zrealizowana 
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8.  Uchwała nr X/99/2019  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Łąck 

Uchwała w trakcie realizacji 

9.  Uchwała nr X/100/2019  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Łąck 

Uchwała w trakcie realizacji 

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ŁĄCK PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCKU –  

W 2019 R. 

 

LP. NUMER UCHWAŁY TEMAT UCHWAŁY SPOSÓB REALIZACJI 
 

1. Uchwała nr XIII/174/2004 w sprawie 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 

Uchwała w realizacji  
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2. Uchwała nr XV/186/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 

społecznej przeznaczonych na zasiłki okresowe, zasiłki celowe 

oraz na pomoc rzeczową 

Uchwała w realizacji 

3. Uchwała nr XV/187/2005  w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej                 

o charakterze socjalnym 

Uchwała w realizacji 

4. Uchwała nr XX/141/2009  w zmiany Uchwały Nr XV/187/2005  z dnia 30 marca 2005 r.          

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej                    

o charakterze socjalnym 

 

5. Uchwała nr IX/90/2012  w sprawie 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. Uchwała nr III/26/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnej pomocy  w zakresie dożywiania          

w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności 

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem - „Posiłek   

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała w realizacji 

7. Uchwała nr III/27/2019 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania   w formie  posiłku lub świadczenia rzeczowego         

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

Uchwała zrealizowana 



46 

 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 

8. Uchwała nr III/25/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego „Programu osłonowego               

w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Łąck na lata 

2019-2023” 

Uchwała w realizacji 

9. Uchwała nr XV/144/2016 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łącku 

dot. bieżącej działalności Ośrodka 

10. Uchwała nr XVII/165/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łącku  

dot. bieżącej działalności Ośrodka 

11. Uchwała nr XVII/166/2017 w sprawie Upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łącku do załatwiania indywidualnych spraw   z zakresu 

administracji publicznej   w sprawach dotyczących dodatków 

energetycznych  

Uchwała w realizacji 

12. Uchwała nr XIX/199/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

na lata 2017-2020 

Uchwała w realizacji 

13. Uchwała nr V/53/2019 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 

2019 dla Gminy Łąck”  

Uchwała zrealizowana 

 

 


