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PROTOKÓŁ Nr I/18 
z I sesji Rady Miasta i Gminy Łosice  

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  20 listopada 2018 r.  

Godzina rozpoczęcia: 12.00 

Godzina zakończenia: 14.30 

 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15 

 

Skład osobowy VIII kadencji RMiG: 1. Mirosław Dymowski 

 2. Ewa Hornowska 

 3. Marzanna Izdebska 

 4. Tadeusz Jakoniuk 

 5. Romuald Jóźwiaczuk 

 6. Marek Kalicki 

 7. Roman Kasprowicz 

 8. Elżbieta Knapiuk 

 9. Karol Kordaczuk 

 10. Anna Kozioł 

 11. Zdzisław Mieleszko 

 12. Anna Sulińska 

 13. Barbara Szymaniuk 

 14. Beata Wiewiórka 

 15. Mariusz Zacharczuk 

 

 

 

Liczba obecnych radnych: 15 

Ponadto w obradach udział wzięli m.in.   

1. Mariusz Kucewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 

2. Małgorzata Łaska - Sekretarz Miasta i Gminy Łosice 

3. Marta Stasiuk - Skarbnik Miasta i Gminy Łosice 

4. Małgorzata Warenica - Sokoluk  - Adwokat  

5. Barbara Wawryniuk - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej  
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Wykaz osób zaproszonych na sesję stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 
Lista osób zaproszonych stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 
Zaproszenie na sesję stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
Potwierdzenie odbioru materiałów na sesję stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy przez najstarszego wiekiem radnego. 
 
I sesję VIII kadencji Rady Miasta i Gminy Łosice otworzył Radny  Pan Zdzisław Mieleszko – 
najstarszy wiekiem radny i prowadził ją do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. 
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko - Otwieram I sesję Rady Miasta i Gminy Łosice w VIII 
kadencji. Bardzo chciałabym podziękować za powierzenie mi tej zaszczytnej funkcji. 
Jako najstarszy wiekiem radny mam zaszczyt otworzyć i prowadzić niniejszą sesję do czasu 
wyboru Przewodniczącego Rady. 
Na wstępie pragnę przywitać przybyłych na dzisiejszą sesję: 
Serdecznie Witam wszystkich radnych i gratuluje wyboru na radnych Miasta i Gminy Łosice, 
Pana Burmistrza – Mariusza Kucewicza, Panią Sekretarz – Małgorzatę Łaską, Panią Skarbnik- 
Martę Stasiuk, Panią Mecenas - Małgorzatę Warenicę  - Sokoluk. 
Witam serdecznie wszystkich  gości przybyłych na dzisiejszą sesję. 
Informuję, iż I sesja Rady Miasta i Gminy Łosice została zwołana przez Komisarza 
Wyborczego I Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych 
sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast - Załącznik Nr 6 do  niniejszego protokołu.  
Terminy sesji zostały określone w Załączniku Nr 1 do postanowienia. Zgodnie z tym 
postanowieniem termin I sesji Rady Miasta i Gminy Łosice został wyznaczony na dzień                               
20 listopada 2018 r. o godz. 12.00. 
 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na Radnego. 
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko - Proszę Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej o 
wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Barbara Wawryniuk odczytała treść 
zaświadczenia następnie wyczytując według kolejności alfabetycznej nazwiska radnych 
wręczała zaświadczenia potwierdzające wybór na radnego Miasta i Gminy Łosice.  
Na koniec pogratulowała radnym uzyskania mandatu. 
 
3. Ślubowanie radnych. 
 
Przed przystąpieniem do ceremonii ślubowania prowadzący obrady Pan Zdzisław Mieleszko 
poinformował, iż  ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno 
radni przez najmłodszego wiekiem radnego Pana Karola Kordaczuka powstają i 
wypowiadają słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi 
dopomóż Bóg”. 
 
Następnie Radny Pan Zdzisław Mieleszko odczytał tekst ślubowania określony w ustawie z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.): 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”. 
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Radny Pan Karol Kordaczuk – najmłodszy wiekiem radny wyczytywał w kolejności 
alfabetycznej nazwiska radnych, którzy składali ślubowanie słowami „Ślubuję. Tak mi 
dopomóż Bóg”. 
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko - po złożeniu ślubowania przez radnych stwierdzam, że w 
sesji Rady uczestniczy 15 radnych na 15 ustawowego składu Rady, w związku z czym 
stwierdzam prawomocność obrad. 
Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji, który został określony w 
Załączniku Nr 2 do postanowienia Komisarza Wyborczego i otrzymaliście go Państwo wraz z 
zaproszeniem na sesję. Pozwolicie jednak, że go odczytam. 
 

1. Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy przez najstarszego wiekiem radnego. 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
3. Ślubowanie radnych. 
4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza. 
6. Ślubowanie Burmistrza. 
7. Zamknięcie sesji Rady Miasta i Gminy. 

 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko – przejdziemy do kolejnego punktu obrad czyli wyboru 
Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Prowadzący obrad Pan Zdzisław Mieleszko zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów 
na członków komisji skrutacyjnej, przypominając, iż osoby będące w komisji skrutacyjnej nie 
mogą startować na Przewodniczącego, ani Zastępcę Przewodniczącego Rady. 
 
Radna Pani Elżbieta Knapiuk zgłosiła kandydaturę radnego Pana Romana Kasprowicza, 
który wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
Radna Pani Anna Sulińska zgłosiła kandydaturę radnej Pani Marzanny Izdebskiej, która 
wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
Radna Pani Ewa Hornowska zgłosiła kandydaturę radnej Pani  Anny Sulińskiej, która 
wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
Następnie Pan Zdzisław Mieleszko zarządził imienne głosowanie nad zgłoszonymi 
kandydaturami.  
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko – przeprowadzę teraz imienne głosowanie nad powołaniem 
do komisji skrutacyjnej Radnego Pana Romana Kasprowicza : wyczytam kolejno nazwiska 
radnych , którzy odpowiadają głośno „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się” . 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 
15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, głosów „przeciw” -  nie było, 
głosów „wstrzymujących się” – nie było” powołała do Komisji Skrutacyjnej radnego Pana 
Romana Kasprowicza.  
 
Następnie Radny Pan Zdzisław Mieleszko – przeprowadzę teraz imienne głosowanie nad 
powołaniem do komisji skrutacyjnej Radnej Pani Marzanny Izdebskiej : wyczytam kolejno 
nazwiska radnych , którzy odpowiadają głośno „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się” . 
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Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 
15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, głosów „przeciw” -  nie było, 
głosów „wstrzymujących się” – nie było” powołała do Komisji Skrutacyjnej radną Panią 
Marzannę Izdebską.  
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko – przeprowadzę teraz imienne głosowanie nad powołaniem 
do komisji skrutacyjnej Radną Panią Annę Sulińską : wyczytam kolejno nazwiska radnych , 
którzy odpowiadają głośno „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się” . 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 
15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, głosów „przeciw” -  nie było, 
głosów „wstrzymujących się” – nie było” powołała do Komisji Skrutacyjnej radną Panią 
Annę Sulińską.  
 
Komisja skrutacyjna została powołana. 
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego 
Rady. 
 
Radny Pan Mirosław Dymowski zgłosił Radną Panią Ewę Hornowską na Przewodnicząca 
Rady. 
 
Radna Pani Ewa Hornowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko zapytał, czy są jeszcze kandydatury? 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym prowadzący obrady Pan Zdzisław 
Mieleszko zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Rady i zarządził 15 minutową 
przerwę na przygotowanie kart do głosowania. 
 
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Marzanna Izdebska 
otworzyła kopertę z 15 opieczętowanymi kartami do głosowania. Następnie członkowie komisji 
skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania. Poinformowano radnych o sposobie 
głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania radni wrzucali do urny wypełnione karty do 
głosowania. Następnie prowadzący obrady Pan Zdzisław Mieleszko zarządził przerwę na 
liczenie głosów. 
 
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Marzanna Izdebska 
odczytała protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice, zgodnie z którym liczba ważnie oddanych 
głosów na kandydatkę wyniosła:  
 
Pani Ewa Hornowska - 15 głosów „za”  
 
Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Łosice została radna Pani Ewa Hornowska. 
 
Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach Przewodniczącego Rady 
Miasta i Gminy Łosice sporządzony na sesji w dniu 20 listopada 2018 r. wraz z kartami do 
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głosowania został przekazany Przewodniczącemu obrad i stanowi kolejno Załącznik Nr 10 
oraz Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący obrad Radny Pan Zdzisław Mieleszko odczytał projekt uchwały 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice, który poddał pod imienne 
głosowanie. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 12  do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 
15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, głosów „przeciw” -  nie było, 
głosów „wstrzymujących się” – nie było” podjęła uchwałę w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr 13 do 
protokołu. 
  
Pan Zdzisław Mieleszko pogratulował Pani Ewie Hornowskiej wyboru na Przewodniczącą 
Rady i poprosił o dalsze poprowadzenie obrad. 
 
Pani Ewa Hornowska – nowo wybrana Przewodnicząca VIII kadencji Rady Miasta i Gminy 
Łosice podziękowała radnym za powierzenie funkcji Przewodniczącej Rady. 
 
Następnie przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady. 
 
Do przeprowadzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady powołano Komisję 
Skrutacyjną w niezmienionym składzie. W tym celu Przewodnicząca Rady przeprowadziła 
imienne głosowanie. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w 
obecności 15 radnych  biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, głosów „przeciw” 
-  nie było, głosów „wstrzymujących się” – nie było” powołała Komisję Skrutacyjną w 
niezmienionym składzie. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego 
Rady. 
 
Radny Pan Roman Kasprowicz zgłosił kandydaturę Pana Mariusz Zacharczuka na 
Zastępcę Przewodniczącego Rady. 
 
Radny Pan Mariusz Zacharczuk  wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono,  w związku z powyższym Przewodnicząca Rady Pani Ewa 
Hornowska zamknęła listę kandydatów i zarządziła przerwę w obradach w celu 
przygotowania kart do głosowania. 
 
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Marzanna Izdebska 
otworzyła kopertę z 15 opieczętowanymi kartami do głosowania. Następnie członkowie komisji 
skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania. Przewodnicząca Rady poinformowała o 
sposobie głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania radni wrzucili do urny karty głosowania, a następnie 
Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę na liczenie głosów. 
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Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Marzanna Izdebska 
odczytała protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach Zastępcy  
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice, zgodnie z którym liczba ważnie oddanych 
głosów na kandydata wyniosła: 
 
Pan Mariusz Zacharczuk  - 15 głosów „za” 
 
Zastępcą Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice został radny Pan Mariusz 
Zacharczuk. 
 
Radny Pan Mariusz Zacharczuk  podziękował radnym za powierzenie funkcji Zastępcy 
Przewodniczącego Rady. 
 
Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach Zastępcy 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice sporządzony na sesji w dniu 20 listopada   
2018 r. wraz z kartami do głosowania został przekazany Przewodniczącej Rady i stanowi 
kolejno Załącznik Nr 15 oraz Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice, który poddała pod imienne głosowanie. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 
15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 15 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 
było, głosów „wstrzymujących się” – nie było, podjęła uchwałę Nr I/2/18 w sprawie 
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice, która stanowi 
Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza. 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach Pani Barbara Wawryniuk 

wręczyła Panu Mariuszowi Kucewiczowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta i 

Gminy Łosice.   

Burmistrz wraz z Panią Sekretarz w imieniu samorządu Miasta i Gminy Łosice wręczyli 

kwiaty dla Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach Pani Barbary 

Wawryniuk dziękując za zaangażowanie i trud włożony w pracę w wyborach. 
 
6. Ślubowanie Burmistrza. 

 
Przewodnicząca Rady - objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia 
wobec Rady ślubowania w związku z powyższym  proszę o złożenie ślubowania przez 
Burmistrza. 

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Pan Mariusz Kucewicz złożył wobec Rady Miasta  
i Gminy Łosice ślubowanie o następującej treści: "Obejmując urząd burmistrza miasta  
i gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Łosice", które 
zakończył słowami: "Tak mi dopomóż Bóg." 

Burmistrz – Szanowni Państwo, to ogromne wyróżnienie, kolejny wynik w wyborach ale też 
bardzo wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność. Zrobię wszystko, aby tego zaufania 
powierzonego dla mnie i dla Radnych wspólnie nie zawieść. Aby nasza gmina dalej się 
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rozwijała i aby dobrze się w niej żyło i myślę, że będziemy się starali ciężką pracą realizować 
powierzone przed nami zadania. Dziękuję bardzo. 

 
Po złożeniu ślubowania przez Burmistrza radni pogratulowali Burmistrzowi i życzyli owocnej 
służby dla dobra mieszkańców naszego miasta i gminy Łosice. Następnie w imieniu 
pracowników Łosickiego Domu Kultury w Łosicach gratulacje złożyła Dyrektor Łosickiego 
Domu Kultury Pani Dorota Kozłowska oraz w imieniu pracowników Urzędu Miasta i Gminy w 
Łosicach Sekretarz Miasta i Gminy Łosice Pani Małgorzata Łaska. 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minut przerwy w obradach. 
 

Po przerwie Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o cztery 

projekty uchwał:  

1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice; 

2) w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice; 

3) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Łosice; 

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w punkcie 7 podpunkt 1 wprowadzić projekt 
uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice, w tym celu 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie imienne: 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 
15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 15 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 
było, głosów „wstrzymujących się” – nie było podjęła wyraziła zgodę na wprowadzenie 
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i 
Gminy Łosice. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w punkcie 7 podpunkt 2 wprowadzić 
projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice, w tym celu 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr  20 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 
15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 15 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 
było, głosów „wstrzymujących się” – nie było podjęła wyraziła zgodę na wprowadzenie 
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Gminy 
Łosice. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w punkcie 7 podpunkt 3 wprowadzić 
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy 
Łosice, w tym celu Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 21  do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 
15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 15 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 
było, głosów „wstrzymujących się” – nie było podjęła wyraziła zgodę na wprowadzenie 
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do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w punkcie 7 podpunkt 4 wprowadzić 

projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, w tym 

celu Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 

15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 15 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 

było, głosów „wstrzymujących się” – nie było podjęła wyraziła zgodę na wprowadzenie 

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i 

Gminy Łosice. 

7. Podjęcie uchwał: 
 

1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice; 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego 
i Zastępcy Przewodniczącego i pozostałych członków. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
wybiera Rada. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie 
kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 

Radna Pani Beata Wiewiórka zgłosiła Radnego Pana Karola Kordaczuka na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Pan Karol Kordaczuk wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady zarządziła imienne głosowanie nad 

akceptacją kandydatury Radnego Pana Karola Kordaczuka. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 23 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 

15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 15 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 

było, głosów „wstrzymujących się” – nie było, wybrała radnego Pana Karola Kordaczuka 

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała następujący skład członków komisji rewizyjnej: 

1. Mirosław Dymowski  - wyraził zgodę na pracę w komisji rewizyjnej 

2. Anna Sulińska  - wyraziła zgodę na pracę w komisji rewizyjnej 

3. Marzanna Izdebska - wyraziła zgodę na pracę w komisji rewizyjnej 

4. Elżbieta Knapiuk - wyraziła zgodę na pracę w komisji rewizyjnej 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zastępcą Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej został Radny Pan Mirosław Dymowski. 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice, który poddała pod imienne głosowanie. 
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Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr  24 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 

15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 15 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 

było, głosów „wstrzymujących się” – nie było podjęła uchwałę Nr I/3/18 Rady Miasta i 

Gminy Łosice w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice, 

która stanowi Załącznik Nr 25 do protokołu. 

 

2) w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice; 

Przewodnicząca Rady zgłosiła następujących radnych w skład Komisji Budżetowej: 

1. Anna Sulińska  - wyraziła zgodę na pracę w komisji 

2. Barbara Szymaniuk  - wyraziła zgodę na pracę w komisji 

3. Tadeusz Jakoniuk  - wyraził zgodę na pracę w komisji 

4. Zdzisław Mieleszko  - wyraził zgodę na pracę w komisji 

5. Marek Kallicki  - wyraził zgodę na pracę w komisji 

Przewodnicząca Rady poprosiła o dokonanie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej. 

Przewodniczącą Komisji Budżetowej została Pani Anna Sulińska, a Zastępcą Pani Barbara 

Szymaniuk.  

Przewodnicząca Rady zgłosiła następujących radnych w skład Komisji Oświaty, 

Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego: 

1. Marzanna Izdebska  - wyraziła zgodę na pracę w komisji 

2. Mirosław Dymowski  - wyraził zgodę na pracę w komisji 

3. Anna Kozioł   - wyraziła zgodę na pracę w komisji 

4. Karol Kordaczuk  - wyraził zgodę na pracę w komisji 

5. Barbara Szymaniuk  - wyraziła zgodę na pracę w komisji 

6. Roman Kasprowicz  - wyraził zgodę na pracę w komisji 

7. Mariusz Zacharczuk  - wyraził zgodę na pracę w komisji 

Przewodnicząca Rady poprosiła o dokonanie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego. 

Przewodniczącą Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego 

została Pani Marzanna Izdebska, a Zastępcą Pan Mirosław Dymowski.  

Przewodnicząca Rady zgłosiła następujących radnych w skład Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej: 

1. Romuald Jóźwiaczuk   - wyraził zgodę na pracę w komisji 

2. Beata Wiewiórka    - wyraziła zgodę na pracę w komisji 

3. Tadeusz Jakoniuk   - wyraził zgodę na pracę w komisji 

4. Roman Kasprowicz   - wyraził zgodę na pracę w komisji 

5. Zdzisław Mieleszko   - wyraził zgodę na pracę w komisji 

6. Marek Kalicki    - wyraził zgodę na pracę w komisji 

7. Mariusz Zacharczuk   - wyraził zgodę na pracę w komisji 

Przewodnicząca Rady poprosiła o dokonanie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. 
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Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 

został Pan Romuald Józwiaczuk, a Zastępcą Pani Beata Wiewiórka.  

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania stałych 
komisji Rady Miasta i Gminy Łosice, który poddała pod imienne głosowanie. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 26 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 

15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 15 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 

było, głosów „wstrzymujących się” – nie było, podjęła uchwałę Nr I/4/18 Rady Miasta i 

Gminy Łosice w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice, która 

stanowi Załącznik Nr 27 do protokołu. 

3) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy 

Łosice; 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodnicząca Rady zgłosiła Panią Beatę Wiewiórkę na Przewodniczącą Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Radna Pani Beata Wiewiórka wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad akceptacją kandydatury Pani 

Beaty Wiewiórki. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 28 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 

15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 15 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 

było, głosów „wstrzymujących się” – nie było, wybrała Radną Panią Beatę Wiewiórkę 

na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Następnie Przewodnicząca Rady zgłosiła następujących radnych wchodzących w skład 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 

1. Anna Kozioł   - wyraziła zgodę na pracę w komisji 

2. Elżbieta Knapiuk  - wyraziła zgodę na pracę w komisji 

3. Romuald Jóżwiaczuk - wyraził zgodę na pracę w komisji 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania stałych 
komisji Rady Miasta i Gminy Łosice, który poddała pod imienne głosowanie. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr  29 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 

15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 15 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 

było, głosów „wstrzymujących się” – nie było, podjęła uchwałę Nr I/5/18 Rady Miasta i 

Gminy Łosice w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i 

Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr 30 do protokołu. 

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice. 
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła imienne głosowanie  nad 
podjęciem powyższej uchwały. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 

15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 15 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 

było, głosów „wstrzymujących się” – nie było, podjęła uchwałę Nr I/6/18 Rady Miasta i 

Gminy Łosice w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, 

która stanowi Załącznik Nr 32 do protokołu. 

5. Zamknięcie obrad. 
 
Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 14.30 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 
Hornowska zamknęła I sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
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