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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  28 listopada 2018 r.  

Godzina rozpoczęcia: 14.20 

Godzina zakończenia: 15.15 

 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15 

 

Nieobecni radni: Mariusz Zacharczuk 

 

Liczba obecnych radnych: 14 

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. Danuta Filipowicz  – Kierownik Referatu Podatków i Opłat 

6. Urszula Konewko  - Kierownik Zespołu Oświaty, Wychowania i Kultury w 
Łosicach 

7. Tomasz Zienkiewicz - Komendant Straży Miejskiej w Łosicach 

8. Dorota Kozłowska - Dyrektor ŁDK w Łosicach 

9. Michał Lewczuk -  - Prezes Spółki „Kom – Gaz” w Łosicach 

10. Andrzej Stańczuk  - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach 

 

Wykaz osób zaproszonych na sesję stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
Lista obecności sołtysów i Przewodniczących Zarządów osiedlowych 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. 
 

1. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska otworzyła II sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, 

powitała zaproszonych gości, radnych, sołtysów.  
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2. Sprawy organizacyjne. 

 

1) stwierdzenie quorum  

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska na podstawie listy obecności potwierdziła 

obecność 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na przeprowadzenie obrad  

i podejmowanie prawomocnych decyzji.  

Potwierdzenie odbioru materiałów na sesję stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Lista obecności Radnych stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  

2) przedstawienie porządku obrad  

 

1. Otwarcie, 
2. Sprawy organizacyjne: 

1) Stwierdzenie quorum, 
2) Przedstawienie porządku obrad, 
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 
1) Burmistrza 
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 

4. Interpelacje i zapytania. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania 
podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Łosice; 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w 
tym podatku; 

3) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 
2019 oraz zwolnień w tym podatku 

4) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-a395/18 pn. 
„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-2028; 
7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku. 

6. Odpowiedzi na interpelacje. 
7. Sprawy różne i wolne wnioski, 
8. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 

Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Łosice w Zgromadzeniu Związku Komunalnego 
„Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach. 
 
Przewodnicząca Rady zaproponowała aby powyższy projekt uchwały wprowadzić w punkcie 

5 podjęcie uchwał podpunkt 8, następnie przeprowadzono głosowanie. 
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W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, wyraziła zgodę na zmianę porządku obrad. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie, 
2. Sprawy organizacyjne: 
      1) Stwierdzenie quorum, 
      2) Przedstawienie porządku obrad, 

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 

1) Burmistrza 
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 

4. Interpelacje i zapytania. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania 
podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Łosice; 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w 
tym podatku; 

3) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 
2019 oraz zwolnień w tym podatku 

4) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-a395/18 pn. 
„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-2028; 
7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku; 
8) w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Łosice w Zgromadzeniu Związku 

Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach. 

6. Odpowiedzi na interpelacje. 
7. Sprawy różne i wolne wnioski, 
8. Zamknięcie obrad. 

 
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół jest umieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej i wyłożony przed obradami sesji i dostępny był w Biurze Rady. 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła Protokół Nr I z I sesji Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
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3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami 
 

1) Burmistrza 
 

Ostatnia sesja miała miejsce 7 dni temu. 

Spotkanie w sprawie dokumentacji projektu dot. Parku w centrum Łosice, spotkanie z  

prezesem spółdzielni socjalnej i podpisaniu umowy wspólnie ze starostwem powiatowym, 

uczestnictwo we wspólnej komisji Rady Miasta i Gminy Łosice, przez dwa dni Burmistrz 

przyjmował interesantów. 

2) Przewodniczącej Rady 

 

27.11.2018 r. – komisja wspólna Rady Miasta i Gminy Łosice, bieżąca praca Rady Miasta i 

Gminy Łosice. 

4. Interpelacje i zapytania. 
 
Nie zgłoszono interpelacji, ani zapytań. 
 
5. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczania podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Łosice; 

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały, poinformowała iż opinia komisji 
wspólnej do projektu uchwały była pozytywna w związku z powyższym przystąpiono do 
przeprowadzenia głosowania. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada 
Miasta i Gminy Łosice w obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 11 głosami 
„za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę                         
Nr II/7/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Łosice, która stanowi 
Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Imienny wykaz głosowań stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w 
tym podatku; 

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały, poinformowała iż opinia komisji 
wspólnej do projektu uchwały była pozytywna w związku z powyższym przystąpiono do 
przeprowadzenia głosowania. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada 
Miasta i Gminy Łosice w obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 12 głosami 
„za”, przy 2 głosach „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” – nie było  - podjęła 
uchwałę Nr II/8/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień w tym podatku, która stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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Imienny wykaz głosowań stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 

3) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 
rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku 

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały, poinformowała iż opinia komisji 
wspólnej do projektu uchwały była pozytywna w związku z powyższym przystąpiono do 
przeprowadzenia głosowania. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada 
Miasta i Gminy Łosice w obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 12 głosami 
„za”, przy 2 głosach „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” – nie było  - podjęła 
uchwałę Nr II/9/18 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków 
transportowych na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku, która stanowi Załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu. 
 
Imienny wykaz głosowań stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 

4) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-a395/18 pn. 
„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały, poinformowała iż opinia komisji 
wspólnej do projektu uchwały była pozytywna w związku z powyższym przystąpiono do 
przeprowadzenia głosowania. 
 
Radna Pani Elżbieta Knapiuk poprosiła Panią Kierownik Zespołu Oświaty o przedstawienie 
co w ramach projektu będzie realizowane w szkołach. 
 
Pani Urszula Konewko – w ramach projektu przewiduje się doposażenie pracowni w szkołach 
podstawowych o niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjnej ponad 
60 000 zł jest przeznaczone na to doposażenie, przeprowadzenie zajęć dydaktyczno 
wyrównawczych, matematycznych, przyrodniczych, języka obcego dla uczniów z trudnościami 
niespełniającymi wymagań edukacyjnych,  zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in. korekcyjne, logopedyczne, 
socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i wyrównawcze, warsztaty dodatkowe dla uczniów 
rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności niewerbalne z zakresu programowania, 
przyrody, matematyczne, językowe jak również szkolenie dla nauczycieli m. in. Z zakresu 
nauczania w oparciu o metodę eksperymentu  z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 
Projekt nie przewiduje nabywania przez nauczycieli nowych kwalifikacji tylko szkolenia. Projekt 
jest o wartości 1 019 725 zł, kwota dofinansowania wynosi 966 925 zł wkład własny 52 800 zł. 
 
Radna Pani Barbara Szymaniuk opuściła salę obrad, zmniejszając tym samym liczbę osób 
uprawnionych do głosowania do 13 radnych. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada 
Miasta i Gminy Łosice w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami 
„za”, głosów „przeciw”- nie było, głosów „wstrzymujących się” – nie było  - podjęła 
uchwałę Nr II/10/18 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-
a395/18 pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, która stanowi 
Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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Imienny wykaz głosowań stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Na salę obrad powróciła radna Pani Barbara Szymaniuk, zwiększając tym samym liczbę radnych 
uprawnionych do głosowania do 14 radnych. 

5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok; 

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały, poinformowała iż opinia komisji 
wspólnej do projektu uchwały była pozytywna w związku z powyższym przystąpiono do 
przeprowadzenia głosowania. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada 
Miasta i Gminy Łosice w obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami 
„za”, głosów „przeciw”- nie było, głosów „wstrzymujących się” – nie było  - podjęła 
uchwałę Nr II/11/18 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Łosice 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 
rok, która stanowi Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Imienny wykaz głosowań stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-
2028; 

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały, poinformowała iż opinia komisji 
wspólnej do projektu uchwały była pozytywna w związku z powyższym przystąpiono do 
przeprowadzenia głosowania. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada 
Miasta i Gminy Łosice w obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami 
„za”, głosów „przeciw”- nie było, głosów „wstrzymujących się” – nie było  - podjęła 
uchwałę Nr II/12/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice 
na lata 2018-2028, która stanowi Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Imienny wykaz głosowań stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 

7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku; 

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały, poinformowała iż opinia komisji 
wspólnej do projektu uchwały była pozytywna w związku z powyższym przystąpiono do 
przeprowadzenia głosowania. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada 
Miasta i Gminy Łosice w obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami 
„za”, głosów „przeciw”- nie było, głosów „wstrzymujących się” – nie było  - podjęła 
uchwałę Nr II/13/18 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku, która stanowi 
Załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Imienny wykaz głosowań stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
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8) w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Łosice w Zgromadzeniu Związku 
Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na komisji wspólnej  zaproponowano radnego Pana 
Romana Kasprowicza i radnego Pana Marka Kalickiego, jako przedstawicieli Miasta i Gminy 
Łosice w Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”. 
 
Radny Pan Roman Kasprowicz wyraził zgodę na bycie przedstawicielem Miasta i Gminy 
Łosice w Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”. 
 
Radny Pan Marek Kalicki wyraził zgodę na bycie przedstawicielem Miasta i Gminy Łosice w 
Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad poszczególnymi kandydatami. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 23, 24 do niniejszego protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada 
Miasta i Gminy Łosice w obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami 
„za”, głosów „przeciw”- nie było, głosów „wstrzymujących się” – nie było  - podjęła 
uchwałę Nr II/14/18 w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Łosice w 
Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach, 
która stanowi Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
6. Odpowiedzi na interpelacje. 
 
Nie zgłoszono interpelacji. 
 
7. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała o wpłynięciu do Rady petycji z dnia 6 listopada 2018 r. 
która wpłynęła do urzędu 8 listopada 2018 r. w sprawie podjęcia odmownej decyzji w sprawie 
wydania zgody na realizację przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko 
polegających na budowie dwóch ferm do tuczu brojlerów kurczaków. Rada Miasta i Gminy nie 
jest właściwym organem do wydawania decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań 
w związku z powyższym pismo zostało przekierowane do właściwego referatu, a o wynikach 
toczącego postępowania mieszkańcy zostaną poinformowani odrębnym pismem. 
 
Mieszkaniec Wsi Szańków zapytał jaka jest różnica pomiędzy stawką ceny żyta z ubiegłego 
roku? 
 
Burmistrz – wzrost jest  o15%. 
 
Burmistrz złożył życzenia dla kobiet w związku z setną rocznicą otrzymania praw wyborczych 
dla kobiet. Dekret był podpisany przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Burmistrz 
dodał, że pierwszy raz w historii samorządu miasta i gminy Łosice Przewodniczącą Rady 
została kobieta.  
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8. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 15.15 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska  zamknęła II sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 

                                                                                                Ewa Hornowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


