Wykonanie ocieplenia wraz z elewacją budynku Urzędu Gminy
W maju wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem akrylowym budynku Urzędu Gminy
w Łącku. Zadanie o wartości 51 052,44 złw całościfinansowane było ze środków budżetu gminy.
Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu oddane do użytkowania
W październiku zakończyły się prace dotyczące przebudowy budynku po byłej szkole podstawowej w
Podlasiu na budynek Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu. Wykonane zostały prace remontowe,
wymiana białego montażu, przebudowa sanitariatów i łazienek, roboty wodno-kanalizacyjne i
elektryczne. Po przebudowie w budynku mieści się mini muzeum wsi łąckiej, gminna biblioteka, mini
sala gimnastyczna, kuchnia oraz sala do wystaw, spotkań wiejskich, prelekcji i wernisaży. Wartość
inwestycji to 575 476,27 zł, z czego 315 000,00 zł to dotacja uzyskana z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi.
Uroczyste otwarcie centrum odbyło się w dniu 7 listopada br. podczas sesji Rady Gminy w Łącku.
Kolejne budynki na terenie gminy po termomodernizacji
We wrześniu i październiku odebrane zostały prace dotyczące termomodernizacji kolejnych budynków
na terenie Gminy Łąck - budynku po byłej szkole w Podlasiu i budynku szkoły w Łącku. Wymieniona
została stolarka okienna i drzwiowa, wykonano docieplenie oraz elewację. Inwestycje zostały
zrealizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”, dzięki któremu nasza
gmina otrzyma refundację poniesionych na ten cel środków w wysokości 51,07 % pochodzącą z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Całkowita
wartość zadań: 499 990,97 zł.
Zakończono II etap prac dotyczący przebudowy drogi gminnej
Matyldów – Zaździerz
We wrześniu ukończono II etap prac dotyczący przebudowy drogi gminnej Matyldów - Zażdzierz na
odcinku 1 km (wartość zadania 419 668,09 zł). Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2010 r.,
kiedy to wykonano pierwszy odcinek tej drogi o długości 1 km. Zadanie to realizowane było w ramach
projektu dotyczącego modernizacji dróg w gminach powiatu płockiego realizowanego przez Związek
Gmin Regionu Płockiego. Gmina Łąck jako Partner projektu otrzymała dotację w wysokości 74,99%
pochodzącą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20072013. Refundacja poniesionych środków za I etap prac zasiliła już budżet gminy w wysokości
281 777,30 zł. Pozostała część dotacji w wysokości 320 520,07 zł wypłacona zostanie w 2013
roku.
II etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej Łąck-Płock zakończony
II etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej relacji Łąck – Płock na odcinku ok. 2,5 km od Grabiny do
Łącka zakończony został we wrześniu br. Wartość inwestycji wyniosła 634 617,80 zł, z czego 50%
sfinansowała Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zgodnie z zawartym
z gminą porozumieniem. Inwestycja jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2010 r., w którym
wykonano 1 km ścieżki od ronda do Grabiny. Uroczyste otwarcie ścieżki odbyło się w sobotę 29
września br. i połączone zostało z 38 km rajdem rowerowym po terenie gminy zakończonym
wspólnym ogniskiem.
Oświetlona kapliczka w Łącku
W październiku zakończono prace dotyczące wyeksponowania zabytkowej XIX-wiecznej kapliczki
pałacowej w Łącku. Dzięki wykonanemu oświetleniu podniesiona została atrakcyjność tego obiektu
zlokalizowanego na terenie rezerwatu tuż przy brzegu Jeziora Łąckiego. Głównym celem tej inwestycji
jest przyciągnięcie dużej rzeszy turystów odwiedzających naszą gminę. Inwestycję zrealizowano ze
środków własnych gminy, a jej wartość wyniosła 37 273,39 zł.

Dobiegła końca rozbudowa i remont budynku OSP
i Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.
W listopadzie ukończono prace dotyczące rozbudowy i remontu budynku OSP i Gminnego Ośrodka
Kultury w Łącku. Do budynku OSP dobudowano część garażową oraz wykonano prace budowlane
mające na celu powiększenie obecnej placówki kulturalnej jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.
Budynek został wyremontowany wewnątrz, docieplony z zewnątrz wraz z wykonaniem elewacji.
Gmina na ten cel wydatkowała środki własne w wysokości 295 221,92 zł w celu stworzenia miejsca
spotkań dla mieszkańców gminy.
Prace rozbiórkowe na terenie po byłej fermie trzody chlewnej
W tym roku wykonano II etap prac polegających na rozbiórce kolejnych 6 budynków znajdujących się
na terenie po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku. Materiał, który powstał z kruszenia gruzu i betonu
został wykorzystany na podbudowę ścieżki pieszo-rowerowej Grabina-Łąck oraz kontynuację prac
związanych z utwardzeniem dróg i ulic gminnych.
Ponadto gmina otrzymała 100% dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na III etap prac związanych z demontażem i utylizacją ok. 170 Mg
azbestu z kolejnych budynków.
Z rozebranych budynków odzyskano ok. 50 ton stali, dzięki czemu z jej sprzedaży gmina uzyskała
środki, które zasiliły budżet gminy.
Budowa sieci wodociągowej w Zaździerzu, Władysławowie i Korzeniu Królewskim
W kwietniu zakończyła się budowa III etapu wodociągu Grabina – Zaździerz (wartość 9 124,57 zł –
środki własne gminy). I etap wykonany został w 2008 r., a drugi w roku 2010 r. Natomiast w
listopadzie rozpoczęła się budowa 704 m wodociągu we Władysławowie i Korzeniu
Królewskim.Wartość inwestycji 35 692,32 zł w całości pokryta ze środków budżetu gminy.

