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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  28 grudnia 2018 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.10 

Godzina zakończenia: 17.30 

 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15 

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. 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 

9. Franciszek Kowaluk - Prezes Spółki PKS w Łosicach 

10. Ks. Sławomir Kapitan - Dziekan Proboszcz Parafii Św. Zygmunta w Łosicach 

11. Katarzyna Klimiuk - Starosta Powiatu Łosickiego 

 

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 IV 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 15 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. Informacja z działalności Spółki PKS w Łosicach. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok; 

2) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 
3) w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy Pogodna w Łosicach; 
4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie; 
5) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 
6) w sprawie zatwierdzenia  planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na 

rok 2019; 
7) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2019; 
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-2028; 
9) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku; 
10) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 

2028 oraz budżetu gminy Łosice na rok 2019 
a) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028; 
b) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej na 2019 rok w 

pełnej klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem; 
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2028; 
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2019 rok; 
e) przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028 oraz projektu uchwały 
budżetowej na 2019 rok przez Przewodniczących: Komisji Budżetowej i 
Rozwoju Gospodarczego; 

f) dyskusja nad powyższymi projektami uchwał; 
g) przedstawienie ewentualnych wniosków; 
h) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami; 
i) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028. 
j) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Łosice na rok 2019; 
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6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 

Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków,(uchwała ma być podjęta do końca stycznia zgodnie z 

ustaleniami) a w jego miejsce wprowadzić projekt uchwały w sprawie upoważnienia do 

złożenia wniosku o dofinansowanie pt. „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla 

Miasta i Gminy Łosice” w formie dotacji  w ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu 

priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju 

elektromobilności. Podjęcie uchwały podyktowane jest wymogami unijnymi.  

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, wyraziła zgodę na wycofanie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad w 

miejsce wycofanego projektu uchwały w punkcie  5 podjęcie uchwał w podpunkcie 5 projektu 

uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie pt. „Opracowanie 

strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice” w formie dotacji  w ramach 

ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 

2) Strategia rozwoju elektromobilności. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 

0 głosów „wstrzymujących się”,, wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad 

powyższego projektu uchwały. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

Więcej zmian nie zgłoszono. 

 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne: 

1)  stwierdzenie quorum, 
2)  przedstawienie porządku obrad,  
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3) przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 
3.  Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 

1) Burmistrza, 
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.  

4. Informacja z działalności Spółki PKS w Łosicach. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok; 

2) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 
3) w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy Pogodna w Łosicach; 
4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie; 
5) w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie pt. „Opracowanie 

strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice” w formie dotacji  w 
ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego GEPARD II – 
transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności; 

6) w sprawie zatwierdzenia  planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na 
rok 2019; 

7) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2019; 
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-2028; 
9) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku; 
10) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 

2028 oraz budżetu gminy Łosice na rok 2019 
a) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028; 
b) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej na 2019 rok w 

pełnej klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem; 
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2028; 
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2019 rok; 
e) przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028 oraz projektu uchwały 
budżetowej na 2019 rok przez Przewodniczących: Komisji Budżetowej i 
Rozwoju Gospodarczego; 

f) dyskusja nad powyższymi projektami uchwał; 
g) przedstawienie ewentualnych wniosków; 
h) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami; 
i) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028. 
j) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Łosice na rok 2019; 
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.  
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W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła Protokół Nr III z III sesji Rady Miasta i Gminy 
Łosice. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 

 
3.  Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 

a.  Burmistrza, 
 
17 grudnia 2018 r.  – komisja budżetowa, program połączony z rozdawaniem paczek dla dzieci 
w ŁDK.  
19 grudnia 2018 r. – podpisanie aktów notarialnych w związku ze zbyciem mieszkań. 
Przyjmowanie interesantów. 
20 grudnia 2018 r. – posiedzenie zarządu OSP. Spotkanie z przedstawicielami Starostwa 
Powiatowego w sprawie ul. Św. Stanisława w Łosicach. Spotkanie u Wojewody Podlaskiego 
w Urzędzie Marszałkowskim w celu podpisania aneksu do umowy oraz złożenia wniosku o 
płatność. 
21 grudnia 2018 r. – opłatek w PSP w Łosicach. Spotkanie z parlamentarzystami. 
27 grudnia 2018 r. Komisję Rady Miasta i Gminy Łosice, podpisanie umowy z Bankiem 
Spółdzielczym na zaciągnięcie kredytu w roku bieżącym. 
 

b. Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.  
 
17 grudnia 2018 r.  – komisja budżetowa, 
20 grudnia 2018 r. – pełnienie dyżuru w biurze rady wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady. 
27 grudnia 2018 r. Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego, 
Komisja Rewizyjna. Przygotowywanie materiałów na sesję. 
 
Przewodnicząca Rady – Proszę Państwa, spotykamy się w wyjątkowym okresie świątecznym 
i korzystając z tej okazji chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę, aby ten czas 
był pełen miłości, pokoju, pojednania, aby ta atmosfera świąteczna przyniosła nam wiele 
dobrego, wiele radości, wiele miłości, chciałabym też aby miłość i dobroć, która płynie od 
nowonarodzonej dzieciny wypełniała nam każdy dzień nowego roku. Życzę też, aby ten nowy 
rok spełniał nam wszystkie plany i pragnienia, zamierzenia nie tylko te osobiste ale i nasze 
wspólne, jeszcze raz wszystkiego dobrego na ten okres świąteczny i Nowy Rok życzę tutaj 
wszystkim obecnym w imieniu radnych Miasta i Gminy Łosice. Bardzo proszę Pana Burmistrza 
o kilka słów. 
 
Burmistrz – Szanowni Państwo, narodzenie Jezusa to już fakt, kolejny raz, na Nowy Rok 
trzeba życzyć, aby ta radość, która towarzyszy nam w narodzeniu Jezusa towarzyszyła nam 
przez cały rok przez co nas zmieniała i żebyśmy mogli stawać się lepszymi dla siebie bo czasy 
są trudne, zapominamy często o tym w życiu ludzkim. Życzę też, aby ten nadchodzący rok był 
pełen dobroci, skutecznych działań i dobrych decyzji jeżeli chodzi o samorząd, żeby się udało 
zrealizować przynajmniej część tych planów, które mamy i życzę w życiu osobistym żeby nigdy 
nie zabrakło nam energii do działania, żeby nie zabrakło nam miłości i tego, co mamy 
najcenniejsze - rodziny. Cóż, aby zawsze starczyło sił, do tego aby, gdy przyjdą jakieś 
przeciwności żeby dać radę je przezwyciężać i aby nigdy nie zabrakło sił i energii do tego, aby 
się podnieść  i dalej iść do przodu. Życzę tego od siebie i wszystkich pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy w Łosicach. 
 
Starosta Powiatu Łosickiego Pani Katarzyna Klimiuk – Szanowni Państwo, korzystając z 
okazji, że jestem tutaj po raz pierwszy z wami w tak wyjątkowym okresie między świątecznym, 
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święta minęły ale przed nami Nowy Rok, życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego 
najlepszego przede wszystkim zdrowia, radości, spełnienia marzeń, realizacji przede 
wszystkim co Państwo zakładacie tutaj w samorządzie, w swoich domach, w swojej rodzinie, 
aby Wam się szczęściło w Nowym Roku, wszystkiego dobrego. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła księdza dziekana o słowo o modlitwę i wspólną kolędę.  
 
Ksiądz Dziekan Kanonik Sławomir Kapitan złożył wszystkim życzenia świąteczno – 

noworoczne, odczytał Ewangelię wg Św. Łukasza i po odśpiewaniu kolędy  „Wśród nocnej 

ciszy” podzielono się opłatkiem. 

4. Informacja z działalności Spółki PKS w Łosicach. 
 
Pan Franciszek Kowaluk – Szanowni Państwo, w transporcie zbiorowym jak sami wiecie nie 
jest zbyt  dobrze. PKS jeszcze funkcjonuje, po przekształceniu jest w rękach samorządowych. 
W 2010 roku mieliśmy być własnością grupy 14 pks, które są w tej chwili wygaszone np. 
Ostrołęka, Mińsk Mazowiecki. Dzięki zaangażowaniu samorządów szczególnie starostwa i 
Miasta i Gminy Łosice jesteśmy od 10 marca 2010 roku spółką komunalną, której właścicielem 
są od 10 marca 2010 r. powiat łosicki potem 21 lipca 2010 r. udziały otrzymały nieodpłatnie 
pozostałe gminy oprócz Gminy Olszanka. Właścicielem PKS jest sześć samorządów. W skali 
kraju w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców tylko w Łosicach PKS funkcjonuje w 
szerokim zakresie. PKS wykonuje 1 500 000 km rocznie, mamy 50 autobusów, dzięki takiej 
formie własności i dobrej współpracy z właścicielami (Miasto i Gmina Łosice i powiat bo 
pozostali właściciele się nie interesują) i wysiłkom załogi PKS funkcjonuje. Podstawą działania 
są trzy ustawy: prawo przewozowe, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o transporcie 
zbiorowym, pomimo to, że ta ustawa została uchwalona w 2010 r. nie została wdrożona w 
życie. Organizatorem przewozów powinny być jst. PKS Łosice w tej chwili jest organizatorem 
i operatorem i bierze to na siebie. Ta działalność przewozowa którą wykonujemy jest 
nierentowna i utrzymujemy się tylko dlatego, że wykonujemy dodatkowo inną rentowną 
działalność. W 2016 roku 64 000 zł zysku w 2017 r. – prawie 100 000 zł zysku. Nie mniej 
jednak jest ciężko, ja jako prezes mówię, że funkcjonujemy, na bieżąco płacimy zobowiązania. 
Za 11 msc mamy stratę 66 000 zł. ale w porównaniu do innych przedsiębiorstw w kraju mamy 
jeden z najlepszych wyników. Jako, jedyni w skali kraju nie sprzedaliśmy majątku trwałego. Od 
chwili gdy spółka jest skomunalizowana zapłaciliśmy prawie 1 300 000 zł podatku do 
samorządu. Zatrudniamy ok 70 osób.  
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna izdebska – zapytała o połączenia  rano 
do Łosic w kierunku Leśna Podlaska, Kornica dot. dowożenia uczniów do szkół 
ponadpodstawowych. 
 
Pan Franciszek Kowaluk – Proszę Państwa, był taki czas, że jak PKS Biała Podlaska padł 
samorządy zwracały się do mnie z prośbą, aby dowozić dzieci do szkół, wygrywaliśmy 
ogłaszane przetargi i wykonywaliśmy przewozy parę lat w gminie Piszczac, Biała Podlaska, w 
tej chwili są inne priorytety tak są robione specyfikacje istotnych warunków udzielenia 
zamówienia, że nie mamy żadnych szans aby tam już wejść.  Wykonujemy przewozy szkolne 
na terenie całego powiatu łosickiego. Zwracałem się do dyrektorów szkół, aby zrobić taki 
harmonogram żeby obniżyć dla nas koszty by zajęcia w szkołach rozpoczynały się np. o 8.30. 
nie było takiej akceptacji, chociaż w gminie Kornica nauczyciele opowiedzieli się za tym, by te 
zajęcia odbywały się wcześniej ale Rada Kornica odmówiła. Proszę Państwa dla jednej osoby 
nie będziemy robić kursu do Kornicy bo takie prośby tez były. Jak są jakieś prośby, zapytania 
dotyczące przewozów jesteśmy otwarci. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska powiedziała, że nie ma takiej 
możliwości aby o 8.30 rozpoczynać zajęcia w szkole. 
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Pan Franciszek Kowaluk –  ja to rozumiem, ale dla nas są to koszty bo musimy zatrudnić tylu 
kierowców, wykonać kursy i aby na ósmą godzinne dowieść uczniów do Kornicy i do innych 
gmin. Po godz. 8 nie mamy co zrobić z kierowcami i autobusami. Za tą przerwę kierowcy mają 
płatne 100 % ale jest tak zwana ustawa o pracy kierowców, która ma ulec zmianie , płacimy 
kierowcy 100% ale ten czas nie wlicza się do czasu pracy kierowcy. Między godz. 9 a 13 nie 
mamy komunikacji. Na dzień dzisiejszy nie ma uwag ze szkół, że coś jest nie tak z dowozem 
dzieci do szkół. 
 
Więcej pytań nie było. Przewodnicząca Rady podziękowała Prezesowi za przedstawienie 
powyższej informacji z działalności PKS w Łosicach.  
 
5. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk poinformował,  

iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IV/18/18 w sprawie 
uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok, która stanowi Załącznik nr 
10 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk poinformował,  

iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IV/19/18 w sprawie 
uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, która stanowi 
Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy Pogodna w Łosicach; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk poinformował,  

iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IV/20/18 w sprawie 
zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy Pogodna w Łosicach, która stanowi Załącznik nr 
14 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk poinformował,  

iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IV/21/18 w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 
z siedzibą w Lublinie, która stanowi Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
5) w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie pt. „Opracowanie 

strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice” w formie dotacji                 
w ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                   
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego GEPARD II 
– transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk poinformował,  

iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IV/22/18 w sprawie 
upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie pt. „Opracowanie strategii 
rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice” w formie dotacji w ramach 
ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport 
niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności, która stanowi Załącznik nr 
18 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
6) w sprawie zatwierdzenia  planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Łosice 

na rok 2019; 
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk poinformował,  

iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IV/23/18 w sprawie 
zatwierdzenia  planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2019, 
która stanowi Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
7) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2019; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk poinformował,  

iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IV/24/18 w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2019, która stanowi Załącznik 
nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-

2028; 
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk poinformował,  

iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IV/25/18 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-2028, która stanowi 
Załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
9) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk poinformował,  

iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IV/26/18 w sprawie zmian 
w budżecie gminy w 2018 roku, która stanowi Załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu. 
 
10) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 

– 2028 oraz budżetu gminy Łosice na rok 2019 
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a) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028; 
 
Powyższe przedstawiła Pani Skarbnik. 
 
b) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej na 2019 rok w pełnej 

klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem; 
 
Powyższe przedstawiła Pani Skarbnik. 
 
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2028; 
 
Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 
sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2019 – 2028, która stanowi Załącznik 
Nr 28 do niniejszego protokołu. 
 
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2019 rok; 
 
Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 
sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, która stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego 
protokołu. 
 
e) przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028 oraz projektu uchwały budżetowej na 
2019 rok przez Przewodniczących: Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego; 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 
poinformował,  iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju 
Gospodarczego pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy na lata 2019 – 2028 oraz projekt uchwały budżetowej na 2019 rok. 
 
f) dyskusja nad powyższymi projektami uchwał; 
 
Dyskusji nie było. 
 
g) przedstawienie ewentualnych wniosków; 
 
Wniosków nie zgłoszono. 
 
h) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami; 
 
Wniosków nie zgłoszono. 
 
i) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łosice na lata 2019 – 2028. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie. 
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Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk poinformował,  

iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IV/27/18 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028, która stanowi 
Załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu. 
 
j) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na 

rok 2019; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk poinformował,  

iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr IV/28/18 w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2019, która stanowi Załącznik nr 32 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu. 
 
6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Burmistrz poinformował, iż w budżecie samorządu województwa mazowieckiego na 2019 rok 
w największych planowanych inwestycjach drogowych jest uwzględniona „Poprawa 
dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 wraz z 
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remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” – 6,5 mln zł. Inwestycja była długo 
wyczekiwana w końcu okazała się faktem. 
 
Radna Pani Elżbieta Knapiuk zwróciła uwagę, aby tylko nie trafić na wykonawcę, który 
wykonywał most w Wyczółkach. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska zapytała o możliwość, a wręcz 
konieczność oddzielenia kultury od sportu to, co jest teraz połączone w ramach działalności 
ŁDK. 
 
Burmistrz – w tym momencie tego tematu nie rozstrzygniemy. Temat był w poprzedniej 
kadencji omawiany. Zastanawialiśmy się z radnymi i poprzednim dyrektorem ŁDK nad 
realizacją tego przedsięwzięcia. Najprawdopodobniej zmiana statutu ŁDK będzie musiała 
kiedyś nastąpić bo statut jest już wiekowy. Obecny stan prawny nie za bardzo dopuszcza 
realizacje takich działań.   Będziemy się temu przyglądali. Trzeba mieć w pamięci to, że będzie 
to zapewne wymagało jakiś dodatkowych nakładów bo wdrożenie nowej jednostki, nowych 
pracowników, pewne rzeczy można połączyć ale niektóre rzeczy musiałyby być odrębne. 
Będzie czas aby temu się przyjrzeć i będzie to temat rozważań bo kilka razy w tej sali padał 
ten temat i myślę, że będziemy się nad tym wspólnie zastanawiali. 
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko – należałoby oddzielić miasto od wsi. Miasto jest na 
pierwszym miejscu. Wszystkie wnioski jakie są to na miasto, a wieś? To jest bardzo poważna 
sprawa. 
 
Burmistrz – jeżeli jest to wniosek formalny to nie wiem, co mam powiedzieć, przepraszam. 
 
7. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 17.30 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska  zamknęła IV sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  
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