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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  14 grudnia 2018 r.  

Godzina rozpoczęcia: 12.30 

Godzina zakończenia: 14.30 

 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15 

 

Nieobecni radni: Romuald Jóźwiaczuk 

 Elżbieta Knapiuk 

 

Liczba obecnych radnych: 13 

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. Dorota Kozłowska - Dyrektor ŁDK w Łosicach 

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

8. 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 III sesję Rady Miasta i Gminy 

Łosice, powitała zaproszonych gości, radnych, sołtysów.  

2. Sprawy organizacyjne. 

 

1) stwierdzenie quorum  
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Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska na podstawie listy obecności potwierdziła 

obecność 13 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) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy. 

4. Informacja z działalności Spółki „Kom – Gaz” w Łosicach. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy; 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 

Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2018 r. na realizację zadania 

inwestycyjnego „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach” 

realizowanego w ramach programu  „MIWIS MAZOWSZE 2018” 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad w pkt. 5 podjęcie uchwał podpunkt 2 projektu uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2018 r. na realizację zadania 

inwestycyjnego „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach” 

realizowanego w ramach programu  „MIWIS MAZOWSZE 2018”. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu 12 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. 
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3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 
3) Burmistrza 
4) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy. 

4. Informacja z działalności Spółki „Kom – Gaz” w Łosicach. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy; 

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2018 r. na 
realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja hali sportowej przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Łosicach” realizowanego w ramach programu  „MIWIS 
MAZOWSZE 2018”; 

3) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
7. 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła Protokół Nr II z II sesji Rady Miasta i 
Gminy Łosice. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

4. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 
 

1) Burmistrza 
 
29.11.18 r. Spotkanie z naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach, spotkanie w sprawie 
organizacji Orszaku Trzech Króli. 
30. 11.18 r. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda Mikoszewskiego w Łosickim Domu 
Kultury. 
4.12.18 r. Narada u konserwatora Zabytków w sprawie parku w centrum Łosic. 
5.12.18r. Podsumowanie projektu termomodernizacji w Komendzie Powiatowej Policji w 
Łosicach. Obejrzenie nowego radiowozu, który został wsparty przez Gminę Łosice. 
7.12.18 r. spotkanie z dyrektorem PGE w Białej Podlaskiej w sprawie warunków umowy  
oświetlenia. 
10.12.18 r. Zgromadzenie Związku Nieskażone Środowisko I sesja VII kadencji.  
Spotkanie z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej w sprawie systemu segregacji 
śmieci. 
I sesja nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy  Łosice. 
12.12.18r. Odbiór techniczny oświetlenia ulicznego na ulicach Miła i Cicha. Spotkanie ze 
Starostą Powiatu Łosickiego Panią Katarzyna Klimiuk w sprawie wspólnej współpracy 
pomiędzy samorządami. 
13.12.18 r. Komisja Wspólna Rady Miasta i Gminy Łosice. 
Burmistrz wspomniał, że od grudnia rozpoczęła działanie spółdzielnia socjalna. 

 



4 
 

 
 

2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy. 
 
6.12.18 r. wspólnie z Wiceprzewodniczącym pełniono dyżur w biurze rady. 
10.12.18 r. I sesja Młodzieżowej Rady Miasta I gminy Łosice. 
13.12.18 r. Komisja wspólna Rady Miasta i Gminy Łosice.  
Udział w pracach bieżących w przygotowywaniu sesji. 
 
5. Informacja z działalności Spółki „Kom – Gaz” w Łosicach. 
 
Prezes Spółko Kom-Gaz Pan Michał Lewczuk przedstawił informację z działalności Spółki, 
która stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Sołtys Wsi Meszki Pan Sławomir Sawczuk zgłosił problem z funkcjonowaniem 
przydomowych oczyszczalnio ścieków. Sołtys powiedział, że jego oczyszczalnia w tym roku 
pracowała niespełna dwa tygodnie. Przyjechał konserwator wymienił sterownik, który 
pochodził dwa dni i kolejne dwa miesiące czeka się kiedy znowu przyjedzie i wymieni. Nie 
ma sterowników i oczyszczalnia nie działa. Sołtys zaproponował, aby założyć zwykły 
czasowy sterownik, który raz na jakiś czas będzie się włączał. W Meszkach jest kilka takich 
przypadków. Gwarancja też nie długo się skończy. 
 
Prezes Spółki Kom-Gaz Pan Michał Lewczuk – sterowniki są takie jakie są, na każdą 
naprawę musi wyrazić zgodę wykonawca oczyszczalni dlatego to tyle trwa, a że nie ma 
kontaktu z producentem tych sterowników to tez wydłuża okres. Spółka Kom-Gaz nie 
odpowiada za to jak było to zrobione, odpowiada producent i wykonawca. 
 
Radny Pan Mirosław Dymowski – w umowie gwarancyjnej na pewno jest zapis ile razy 
może być zgłoszona usterka, awaria, sołtys ma racje minie gwarancja i nic się już nie zrobi. 
 
Prezes Spółko Kom-Gaz Pan Michał Lewczuk – wykonawca tak to wykonał, nie ma 
kontaktu z firmą która produkowała te oczyszczalnie wiem, że główny wykonawca szuka 
właściciela za pośrednictwem prokuratury. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła prezesa o sprawdzenie funkcjonalności oczyszczalni                              
i o kontakt z Panem sołtysem po sesji. 
 
6. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy; 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poinformowała, że został on 
zaopiniowany pozytywnie podczas komisji wspólnej.  
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko – Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, uchwała była 
opiniowana, ale były głosy wstrzymujące się, ja radziłbym żeby stawkę podnieść tylko o                          
1 złotówkę. Z 6 zł na 7 zł i z 11 zł na 12 zł.  W rolnictwie wszystkie produkty są poniżej 
opłacalności i tylko rosną podatki i opłaty. 
 
Przewodnicząca Rady – Panie radny był Pan wczoraj na komisji wspólnej, Pan Burmistrz i 
pracownicy przedstawiali z jakiego powodu są te stawki podniesione. Jeżeli jest taka 
potrzeba to bardzo proszę o wyjaśnienie bo są sołtysi. Koszty wywozu śmieci rosną. 
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Sołtys wsi Woźniki Pani Ewa Wojtczuk  - dlaczego rolnik ma pokryć wszystkie koszty, za 
co to się płaci? 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie przez Panią Ewelinę powyższego 
tematu. 
 
Burmistrz – Szanowni Państwo, w ubiegłym roku dołożyliśmy do śmieci łącznie prawie 
600 000 zł. Ustawa mówi o tym że producent śmieci pokrywa koszty zagospodarowania 
odpadów. Mamy cenniki z ZUO, które w tym roku wzrosły z ponad 200 na 300 zł, a jest 
jeszcze prognoza, że do kwietnia wzrosną o 150 zł. Określając te stawki, planując budżet 
sugerowaliśmy się stratą za 2018 rok, zapewne w 2019 dołożymy do tych śmieci jeszcze raz. 
I w tym momencie pytanie: możemy te stawki obniżyć i dołożyć z budżetu, (tylko te stawki 
też mnie dotyczą i mojej rodziny i cieszę się, że są obrońcy mieszkańców) tylko pytanie jest 
moje takie z czego zabieramy 600 000 zł ? Bo nikt nie chce powiedzieć, którą inwestycję 
wycofujemy z budżetu. Pan Zdzisław jest radnym kolejnej kadencji i wie jak działają 
mechanizmy budżetowe, jeżeli chcemy ująć musimy z czegoś dołożyć i w tym momencie 
jeżeli mamy dokładać to w tym roku jeszcze więcej bo jeżeli prognozy się sprawdzą trzeba 
będzie dołożyć drugie tyle. Śmieci podrożały nie tylko w Łosicach. Proszę zobaczyć uchwały 
rad poszczególnych samorządów jak wyglądają stawki. U nas ta podwyżka naprawdę nie 
jest wysoka. 10 zł za segregacje robi się powoli standardem. Moja deklaracja jest taka, że 
spróbujemy uszczelnić ten system na ile się da. Pamiętajmy o tym, że ustawodawca nałożył 
na nas kolejne procenty segregacji 30% odzysku, 40% i 50%, jeżeli tego nie uzyskamy 
gmina będzie płaciła kary. Koszty odbioru śmieci na bramce wzrosły już o 100 zł, a będą 
jeszcze rosły o drugie tyle i skąd mamy wziąć na to pieniądze, czy rezygnujemy z jakiejś 
inwestycji, czy zaciągamy kredyt dopóki możemy, a potem się zatrzymamy i będziemy 
czekali na to, co może się wydarzy? 
 
Pani Ewelina Chacińska – jeżeli chodzi o stawki w miastach i gminach sąsiadujących są 
wyświetlone na ekranie. Stawki te są aktualne na dzień 12.12.2018 r. przedwczoraj  
dzwoniłam, do gmin i szukałam na stronach internetowych, gdzie się dodzwoniłam 
dowiadywałam się również, że są planowane podwyżki stawek. Główną przyczyną wzrostu 
stawki zagospodarowania odpadów komunalnych jest wzrost stawki w RIPOKU. To nie jest 
zależne od nas. Oni też mają rozporządzenia, opłata środowiskowa wzrasta dlatego też 
wzrasta koszt utylizacji. 
 
Burmistrz – pamiętajmy o tym, że tona szkła segregowanego na bramce RIPOKU  kosztuje 
14 zł, a tona szkła wrzuconego do odpadów mieszanych kosztuje 300 zł.  
 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Narutowicza Pani Zenona Ułasiuk – Panie Burmistrzu 
są pieniądze, tylko nie ma kto ich wziąć. Na moim osiedlu jest bardzo dużo bloków i tak np. 
jest osoba samotna i wynajmuje mieszkanie dla rodziny z trojgiem dzieci i nikt nie bierze pod 
uwagę, że w tym mieszkaniu mieszka 5 osób a nie 1. I takich sytuacji jest bardzo dużo.  
 
Przewodnicząca Rady – na wczorajszej komisji została wysunięta propozycja, aby to 
sprawdzić, czy wszyscy złożyli deklaracje i czy złożone deklaracje oddają stan rzeczywisty                     
i czy deklarowane odpady segregowane są rzeczywiście segregowane. 
 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Narutowicza Pani Zenona Ułasiuk ja uważałam, że                
z nowym rokiem wypełnimy nowe deklaracje i wspólnie z sołtysami przeanalizuje się 
deklaracje.  
 
Pani Ewelina Chacińska – jeżeli chodzi o spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe to ja 
dostaje od zarządcy nieruchomości deklaracje za cały blok, także ja nie mam możliwości 
sprawdzenia ile faktycznie osób tam mieszka. Zarządca powinien weryfikować ile osób 
faktycznie zamieszkuje dany blok. 
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Burmistrz – Szanowni Państwo, jeszcze raz z moich ust pada deklaracja, że postaramy się 
bardziej uszczelniać ten system śmieciowy. Odbyły się już dwa spotkania ze spółdzielnią 
mieszkaniową, która reprezentuje prawie 1500 mieszkańców, a jest to jedna deklaracja 
śmieciowa. Jeżeli spółdzielnia nie jest w stanie tego sprawdzić to my też mamy dużą 
trudność. Wczoraj na wspólnej komisji byli przedstawiciele zarządu spółdzielni 
mieszkaniowej rozmawialiśmy o tym jak uszczelnić system i jak doprowadzić do tego, aby 
ludzie w spółdzielni mieszkaniowej mieli możliwość segregacji śmieci. Ten temat będzie 
kontynuowany. 
 
Przewodnicząca Rady – na komisji wspólnej ustaliliśmy, że po nowym roku odbędą się 
spotkania ze spółdzielnią mieszkaniową jak uszczelnić system i dać możliwość 
mieszkańcom bloku segregacji śmieci.  
 
Mieszkaniec Szańkowa – jeżeli gospodarka komunalna nie umie wypracować pieniędzy na 
śmieci tylko ściągać z rolników , czy mieszkańców to trzeba może zmienić władze? 
 
Przewodnicząca Rady – podatki płacą wszyscy. 
 
Burmistrz – ja mam pytanie, gospodarka komunalna to znaczy kto? Skoro ktoś doprowadza 
do tego, że cena na bramce RIPOKU rośnie to ktoś za to musi zapłacić, skoro produkuję 
śmieci to za nie płacę. Kiedyś nie było problemu z makulaturą, nie było problemu z butelkami 
szklanymi, to nie jest problem, który możemy rozwiązać tutaj bo to dotyka całego 
społeczeństwa w kraju. 
 
Więcej pytań nie było. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu 11 głosami „za”, przy 1  głosie 
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr III/15/18 w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki 
tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, która stanowi 
Załącznik nr do niniejszego protokołu. 

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2018 r. na 
realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja hali sportowej przy 
Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach” realizowanego w ramach programu  „MIWIS 
MAZOWSZE 2018”; 

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały poinformowała, że został on 
zaopiniowany pozytywnie podczas komisji wspólnej następnie po braku pytań zarządziła 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/16/18 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2018 r. na realizację zadania 
inwestycyjnego „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach” 
realizowanego w ramach programu  „MIWIS MAZOWSZE 2018”, która stanowi Załącznik 
nr do niniejszego protokołu. 

3) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku. 
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Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały poinformowała, że został on 
zaopiniowany pozytywnie podczas komisji wspólnej. 
 
Skarbnik – Szanowni Państwo,  do budżetu miasta i gminy zarówno po stronie wydatków jak 
i dochodów wprowadzono dotacje celowe w kwocie 9 588 zł. otrzymane od Wojewody 
Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań  zleconych z zakresu administracji 
rządowej jak również zadania realizowane przez M-GOPS w Łosicach. Oprócz tego 
dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami. Do ważniejszych zmian po stronie wydatków 
należy wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup i montaż drzwi w budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach” – kwota 49 000 zł. Zwiększenie wydatków bieżących 
związanych z przekazaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 45 000 zł. 
Zmniejszenie planu wydatków  na zadanie „Modernizacja przedszkola Nr 2 w Łosicach o 
kwotę 84 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków dla ŁDK w kwocie 15 000 zł. To tak w 
skrócie, czy są jeszcze jakieś pytania? 
 
Pytań nie było. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/17/18 w sprawie 
zmian w budżecie gminy w 2018 roku, która stanowi Załącznik nr do niniejszego 
protokołu. 
 
7. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała protest przedsiębiorców, który wpłynął do Burmistrza i 
Przewodniczącej Rady w związku podwyżką podatku od nieruchomości. Protest był 
przedstawiony na komisji wspólnej ustalono, że po nowym roku będą prowadzone rozmowy 
z przedsiębiorcami. 
 
Burmistrz  - Szanowni Państwo, na pewno spotkamy się z przedsiębiorcami. Komentując 
całą sytuację w grudniu 2014 roku kiedy objąłem stanowisko burmistrza i radni poprzedniej 
kadencji obniżyli stawki do poziomu stawek z 2008 r. a w 2013 r. te stawki były wyższe, sami 
Państwo wiecie, że przez te cztery lata przedsiębiorcy korzystali z tych niższych stawek, 
pomagało to im w rozwijaniu ich działalności było to dla nich realne wsparcie. Pomagaliśmy 
przedsiębiorcom funkcjonować i się rozwijać. Na dzień dzisiejszy: uchwały RIO, która 
kontroluje finanse gminy, co roku stwierdzało, że w związku z obniżkami stawek podatków 
spadek wpływu do budżetu gminy wyniósł 3 200 000 zł, czyli przez 4 lata łatwo policzyć z ilu 
pieniędzy gmina zrezygnowała uchwalając takie podatki. Pomimo braku wpływów do 
budżetu staraliśmy się inwestować, pozyskiwać fundusze. W 2016 roku kupowaliśmy u 
wykonawcy metr kostki brukowej za 80 zł teraz ta kwota sięga prawie 200 zł. kolejna rzecz 
jest taka, że wszystkie ceny wzrosły. Samorząd tez musi płacić większą opłatę za 
oświetlenie uliczne, energie, musimy podnosić najniższe płacę. W tym momencie po 4 latach 
prosimy o wsparcie przedsiębiorców abyśmy utrzymali ten poziom inwestycji, a w 2019 roku 
jest ich na  10 000 000 zł. Pomimo tego, że podatki są wyższe i tak musimy zaciągnąć kredyt 
by zabezpieczyć wkład własny na inwestycje które już realizujemy. Przedsiębiorca realizując 
swoją politykę, jeżeli dotyka go podwyżka to podnosi ceny usług w przypadku samorządu  - 
podatki - jest to jedyna możliwość na zwiększenie dochodu. Jeżeli chodzi o stawki 
podatkowe, są one najniższe z całego powiatu i okolicznych miast pomimo, że je 
podwyższyliśmy. Te inwestycje są dla Państwa, dla podatników, przedsiębiorców, 
wszystkich. Szerzej będziemy rozmawiali na spotkaniu z przedsiębiorcami i wypracujemy 
jakieś stanowisko. 
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Radny Pan Zdzisław Mieleszko – bardzo dobrze Pan Burmistrz powiedział, przedsiębiorcy 
zapłacą te stawki, a wszystko odbije się na rolniku. 
 
Burmistrz  - Panie radny ja mam takie pytanie, a drogę w Dzięciołach, której nikt nie chciał 
robić przez kilkadziesiąt lat bo z którego roku był ten bruk? 
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko – 700 lat Łosice istnieją a wywodzą się z Grodu w 
Dzięciołach i to wstyd, że do tej pory nie było drogi zrobionej. Bruk jest przedwojenny. 
 
Burmistrz – Szanowni Państwo, w poprzedniej kadencji znaleźliśmy środki, dołożyliśmy 
więcej niż powiat za powiatową drogę po to, aby tym rolnikom się jeździło lepiej. I Pan też za 
tym chodził można powiedzieć, że walczył o to, Rada się do tego przyłożyła i zrobiliśmy tą 
drogę. Tylko metr kwadratowy asfaltu podrożał prawie trzykrotnie. Czy mamy trzy razy mniej 
budować? 
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko – Panie Burmistrzu, powiem tak od myszy po cesarza 
wszystko żyje z gospodarza i nikt go nie uważa. Moje dziadki i pradziadki wywodzą się z 
rolnictwa zawsze podatki płacili i ta droga się należała nam, a teraz Pan Burmistrz będzie mi 
tą drogę wypominał. 
 
Burmistrz  jak większość z Państwa pochodzę z rodziny, która jest związana z rolnictwem. 
Nie wstydzę się tego, podatek rolny dotyczy też mojej rodziny. Trzeba się zastanów gdzie 
ma być ten kompromis. Można mówić ładne hasła, a potem przychodzić i mówić, że trzeba 
robić to i to tylko pytanie, za co?.  
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko – Panie Burmistrzu, jeszcze ta droga w Dzięciołach nie 
została skończona. Zróbmy obwodnicę od 19 do Dzięcioł bo jak most się zawali to wszyscy 
dostaniemy po grzbietach.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska  - Panie Burmistrzu, ja bardzo 
bym, poprosiła o przedstawienie zestawienia wydatków na potrzeby oświatowe, które 
wczoraj były przedstawiane na komisji, tam pięknie zobrazowane jest na co idą nasze 
podatki. 
 
Radny Pan Mirosław Dymowski – Szanowni Państwo wszyscy jesteśmy świadomi sytuacji, 
Burmistrz został obdarzony zaufaniem mieszkańców i musi temu sprostać. Błędem było nie 
podnoszenie podatków co rocznie minimalnie. Teraz skok był duży i to najbardziej dotknęło 
wszystkich niestety z próżnego i Salomon nie naleje. Ci przedsiębiorcy z tej listy to nie są 
biedni ludzie, nie wypowiadają się ci, którzy mało mają, a nic nie mówią, pokornie wspierają 
samorząd bo wiedzą że tak trzeba. To nie dotyczy tylko przedsiębiorców. To jest nasze 
dobro wspólne. Jeżeli społeczeństwo nie chce żeby inwestować to nie róbmy tego, ale ja 
uważam, że te zadania trzeba zrobić. Pan burmistrz zarabia o 1000 zł mniej jak zarabiał 
wcześniej. My, jako rada diety mamy ustalone od 2010 roku i nie myślimy o tym żeby 
podnosić wręcz przeciwnie zastanawiamy się co z tym zrobić ale na pewno nie będziemy 
podnosili. 
 
Burmistrz przedstawił zestawienie wydatków o które prosiła Przewodnicząca Komisji 
Budżetowej. Burmistrz zacytował wypowiedź jednego z prezesa Unii Metropolitalnej 
Miasteczek Polskich, z którym się zgadza „Musi być korelacja pomiędzy polityką fiskalną 
samorządu, a mechanizmem wyrównawczym. Jeśli ktoś nie ma odwagi pobierać podatków 
od swoich mieszkańców to niech nie wyciąga ręki po subwencję wyrównawczą. Jeżeli ktoś 
stosuje populistyczne chwyty powinien ponosić tego konsekwencje”. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na petycję mieszkańców w sprawie budowy ferm 
drobiu została udzielona odpowiedź.  
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Mieszkaniec Wsi Szańków poprosił o uczczenie minutą ciszy wszystkich poległych w 
związku z wprowadzeniem  stanu wojennego. 
 
 
 
 
8. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 14.30 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 

 

 

 


