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PROTOKÓŁ Nr V/19 
z V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice  

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  30 stycznia 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.00 

Godzina zakończenia: 15.50 

 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15 

 

Nieobecni radni: Marzanna Izdebska 

 

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. Michał Lewczuk - Prezes Spółki Kom-Gaz w Łosicach 

 

Wykaz osób zaproszonych na sesję stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
Lista osób zaproszonych stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 
Zaproszenie na sesję stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

1. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska otworzyła V nadzwyczajną sesję Rady Miasta 

i Gminy Łosice, poinformowała iż sesja została zwołana na wniosek Burmistrza, który stanowi 

Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

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.  
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2) przedstawienie porządku obrad  

 

Przewodnicząca Rady odczytała następujący proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1)  stwierdzenie quorum, 

2)  przedstawienie porządku obrad,  

3) przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 

3. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

2) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  objętych 

wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;   

3) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku                               

i żywności dla osób objętych Wieloletnim Programem Rządowym „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019 – 2023; 

4) w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

5) w sprawie uchylenia uchwał ustalających zasady odpłatności za wykonanie przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 

6) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028; 

8) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 

4. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

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

Zmian nie zgłoszono. W związku z powyższym przystąpiono do przyjęcia porządku obrad. 

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 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowała porządek obrad. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła Protokół Nr IV z IV sesji Rady Miasta i Gminy 
Łosice. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

3. Podjęcie uchwał: 

 

1) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie. 

 

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” podjęła uchwałę Nr V/29/19 w sprawie 
przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023, która stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 

2) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób  objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023;   

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie. 

 

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” podjęła uchwałę Nr V/30/19 w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  objętych 
wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, która 
stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 

3) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku  i 

żywności dla osób objętych Wieloletnim Programem Rządowym „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019 – 2023; 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła 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” podjęła uchwałę Nr V/31/19 w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z 
pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku  i żywności dla osób 
objętych Wieloletnim Programem Rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 
– 2023, która stanowi Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 

4) w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie. 

 

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” podjęła uchwałę Nr V/32/19 w sprawie 
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, która stanowi Załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

5) w sprawie uchylenia uchwał ustalających zasady odpłatności za wykonanie 

przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie. 

 
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” podjęła uchwałę Nr V/33/19 w sprawie 
uchylenia uchwał ustalających zasady odpłatności za wykonanie przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych, która stanowi Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
 

6) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie. 

 
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” podjęła uchwałę Nr V/34/19 w sprawie 
przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu 
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dostarczania wody i odprowadzania ścieków, która stanowi Załącznik nr 19 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 
 

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-

2028; 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie. 

 
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” podjęła uchwałę Nr V/35/19 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028, która stanowi 
Załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
 

8) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie. 

 
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” podjęła uchwałę Nr V/36/19 w sprawie zmian 
w budżecie gminy w 2019 roku, która stanowi Załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 
 

4. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice za 2018 

rok. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o odczytanie sprawozdań. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska odczytała sprawozdanie z pracy 

Komisji Budżetowej za 2018 rok, które stanowi Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk odczytał sprawozdanie z pracy 

Komisji Rewizyjnej za 2018 rok, które stanowi Załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty Pan Mirosław Dymowski odczytał 

sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty za 2018 rok, które stanowi Załącznik nr 27 do 

niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk odczytał 

sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego za 2018 rok, które stanowi Załącznik 

28 nr do niniejszego protokołu. 
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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” przyjęła powyższe sprawozdania z prac 
stałych komisji za 2018 rok. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu. 
 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci po zmarłym mężu 

Kierownik Zespołu Oświaty Pani Urszuli Konewko oraz po zmarłym teściu radnej Pani 

Marzanny Izdebskiej. 

 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 15.50 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska  zamknęła V nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 

                                                                                                Ewa Hornowska 

 

 

 


