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PROTOKÓŁ Nr VI/19 
z VI sesji Rady Miasta i Gminy Łosice  

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  26 lutego 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.00 

Godzina zakończenia: 17.00 

 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15 

Liczba obecnych radnych: 14 

Nieobecny: Tadeusz Jakoniuk 

Ponadto w obradach udział wzięli m.in.   

1. Mariusz Kucewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 
2. Małgorzata Łaska - Sekretarz Miasta i Gminy Łosice 
3. Małgorzata Warenica - Sokoluk  - Adwokat  
4. Danuta Filipowicz  - Kierownik Referatu Podatków i Opłat 
5. Dorota Kozłowska - Dyrektor ŁDK w Łosicach 
6. Dorota Kalinowska - Kierownik ŁCI 
7. Michał Lewczuk -  - Prezes Spółki „Kom – Gaz” w Łosicach 
8. Andrzej Stańczuk  - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach 
9. Sławomir Zaniuk                            - Komendant PSP w Łosicach 
10.  Danuta Borkowska - Dyrektor PUP w Łosicach 
11. Tomasz Zienkiewicz - Komendant Straży Miejskiej 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 VI sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, 

powitała zaproszonych gości, radnych, i sołtysów.  

2. Sprawy organizacyjne. 

 

1) stwierdzenie quorum  
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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) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.  

4. Bezrobocie na terenie Miasta i Gminy Łosice. 
5. Omówienie stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta                             

i Gminy Łosice. 
6. Informacja z działalności Łosickiego Domu Kultury, biblioteki miejskiej. 
7. Informacja z działalności Łosickiego Centrum Informacji. 
8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Łosice; 
2)  ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, 
na które dofinansowanie może być przyznane; 

3) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 
2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso; 

4) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 
dotychczasowymi dzierżawcami części nieruchomości gruntowej położonej w 
Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice; 

6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na okres 
10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice; 

7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie 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 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowała porządek obrad. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Przewodnicząca Rady przedstawiła nowo wybranych sołtysów. Nowi sołtysi zostali wybrani 

w 8 sołectwach i są to : 

1. Pani Elżbieta Siwko – Sołtys Sołectwa Stare Biernaty 

2. Pan Zbigniew Jaszczuk – Sołtys Sołectwa Chotycze oraz Sołtys Sołectwa Jeziory 

3. Pan Paweł Bahniuk – Sołtys Sołectwa Toporów 

4. Pani Weronika Mazurek – Sołtys Sołectwa Niemojki Stacja 

5. Pan Piotr Soroka – Sołtys Sołectwa Świniarów 

6. Pani Danuta Szańkowska – Sołtys Sołectwa Nowosielec. 

7. Pani Alicja Mikiciuk – Sołtys Sołectwa Patków Prusy 

W pozostałych sołectwach funkcję sołtysa pełnią dotychczasowe osoby: 

1. Pan Krzysztof Hincz – Sołtys Sołectwa Biernaty Średnie 

2. Pani Elżbieta Osak  - Sołtys Sołectwa Chotycze Kolonia 

3. Pan Karol Sawczuk – Sołtys Sołectwa Czuchleby 

4. Pan Eugeniusz Głuchowski – Sołtys Sołectwa Niemojki Wieś 

5. Pani Magdalena Paprocka – Sołtys Sołectwa Łuzki 

6. Pan Tomasz Chraniuk – Sołtys Sołectwa Patków 

7. Pani Anna Marszałek  - Sołtys Sołectwa Rudnik 

8. Pani Ewa Wojtczuk – Sołtys Sołectwa Woźniki 

9. Pan Piotr Chibowski – Sołtys Sołectwa Szańków Kolonia 

10. Pan Tadeusz Gałecki – Sołtys Sołectwa Szańków Wieś 

11. Pani Halina Rabuska – Sołtys Sołectwa Zakrze 

12. Pan Sławomir Sawczuk – Sołtys Sołectwa Meszki 

13. Pan Zdzisław Mieleszko – Sołtys Sołectwa Dzięcioły 

 

Wybrano 4 nowych Przewodniczących Zarządu Osiedli w Łosicach i są to: 

1. Pani Ewa Roszczak – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Międzyrzecka w Łosicach 

2. Pani Kamila Śmieciuch – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zdrowa w Łosicach 

3. Pan Kamil Sakowski – Przewodniczący Zarządu Osiedla Sienkiewicza w Łosicach 

4. Pani Danuta Filipowicz – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Bialska w Łosicach 

Na Osiedlu Żeromskiego funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla pełni jak do tej pory Pani 

Teresa Trocewicz . 

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 V/19 z V nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta i Gminy Łosice. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 

 

1) Burmistrza, 
 
Rok 2019 rozpoczął się bardzo pracowicie, na początku stycznia odbyły się przygotowania do 
Orszaku Trzech Króli,  
6 stycznia 2019 r.  – Orszak Trzech Króli w Łosicach, Burmistrz podziękował wszystkim 
biorącym udział w Orszaku, a szczególne podziękowania skierował do Kół Gospodyń 
Wiejskich, które przygotowały poczęstunek. 
10 stycznia 2019 r. – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 
14 stycznia 2019 r. – Spotkanie z Panią Prezes Spółek Wodnych w sprawie dalszych działań 
obsługi jazu, 
16 stycznia 2019 r. – Spotkanie z nową  kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w 
Siedlcach z Panią Anną Kaszubą, 
17 stycznia 2019 r. – Podpisanie umowy w MJWPU dot. grantu oświatowego na rozwój 
kompetencji nauczycieli i dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz zakup wyposażenia do szkół w 
Warszawie wraz z Panią Skarbnik, kwota projektu opiewa na 1 000 000 zł, 
18 stycznia 2019 r. spotkanie z projektantem w sprawie parkingu za urzędem, nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników Spółka PKS, 
20 stycznia 2019 r. – Koncert Kolęd w Kościele Trójcy Św. w Łosicach, 
22 stycznia 2019 r. – Festiwal Kolęd Pastorałek w ŁDK, 
24 stycznia 2019 r.  – Narada w sprawie parku i przedszkola, 
25 stycznia 2019 r. – Spotkanie w sprawie usterek w mieszkaniach w Adambie, 
28 stycznia 20119r. – Spotkanie w sprawie koncepcji i rozwoju dot. inteligentnych miast, 
29 stycznia 2019 r. – Spotkanie z Uniwersytetem III Wieku, 
30 stycznia 2019 r. – Sesja nadzwyczajna Rady Miasta i Gminy Łosice, 
10 lutego 2019 r. – Spotkanie z RIO, spotkanie w sprawie inwestycji ferm drobiowych w ŁDK, 
7 lutego 2019 r. Spotkanie z posłem, senatorem w sprawie inwestycji i potrzeb na terenie 
Miasta i Gminy Łosice, 
13 lutego 2019 r. – Spotkanie z ministrem Kowalczykiem, 
14 lutego 2019 r. – Odprawa roczna Policji przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji, 
promocja książki ojca Wojciecha Kobylińskiego i Małgorzaty Waszkiewicz, 
16 lutego 2019 r. – Zebranie OSP w Niemojkach, 
25 lutego 2019 r. - Komisje Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 
Burmistrz dodał, iż w miesiącach styczeń i luty odbyły się wybory sołtysów, rad sołeckich, 
przewodniczących zarządów osiedlowych i rad osiedlowych. Burmistrz podziękował za 
współprace dotychczasowym sołtysom i życzył owocnej współpracy tym nowo wybranym 
sołtysom. Na spotkaniach wyborczych omawiane były sprawy związane z działalnością gminy, 
szczególnie istotne dla poszczególnych sołectw i były poruszane tematy przebiegu drogi 
krajowej 19, klasyfikacji na terenie gminy oraz procedury zmiany studium i zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego, informacja o programie Czyste Powietrze i informacja o 
składaniu zeznań rocznych PIT. 
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2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.  
 
06 stycznia 2019 r – Orszak Trzech Króli. 
Pełnienie dyżuru w Biurze Rady wraz z Przewodniczącym. 
1 lutego 2019 – Spotkanie w ŁDK w sprawie powstania ferm. 
4 lutego 2019 r. – Spotkanie z mieszkańcami i wspólnotami mieszkaniowymi w sprawie  

segregacji odpadów na osiedlach. 
8 lutego 2019 r. – Wybory zarządu osiedla Bialska. 
13 lutego 2019 r. – Spotkanie z ministrem Kowalczykiem.  
Uczestnictwo w posiedzeniach  komisji Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 
4. Bezrobocie na terenie Miasta i Gminy Łosice. 
 
Pani Danuta Borowska Dyrektor PUP w Łosicach przedstawiła informację o bezrobociu na 
terenie Miasta i Gminy Łosice, która stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
5. Omówienie stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta                             

i Gminy Łosice. 
 
Pan Andrzej Stańczuk Z-ca Komendanta  Państwowej Policji w Łosicach przedstawił 

informację o stanie bezpieczeństwa Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok, która stanowi 

Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Pan Sławomir Zaniuk Komendant PSP w Łosicach przedstawił informację o stanie 

bezpieczeństwa Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok, która stanowi Załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

 

Pan Tomasz Zienkiewicz przedstawił informację z działalności Straży Miejskiej za 2018 rok, 

która stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

6. Informacja z działalności Łosickiego Domu Kultury, biblioteki miejskiej. 
 
Pani Dorota Kozłowska Dyrektor ŁDK w Łosicach przedstawiła sprawozdanie z 

działalności ŁDK, które stanowi Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 
7. Informacja z działalności Łosickiego Centrum Informacji. 
 
Pani Dorota Kalinowska Kierownik ŁCI przedstawiła sprawozdanie z działalności ŁCI, które 

stanowi Załącznik nr do niniejszego protokołu. 

 
O godz. 16.25 Przewodnicząca Rady zarządziła  10 minutową przerwę w obradach. 

 
8. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Łosice; 
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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 Skarg, Wniosków i Petycji Pani Beata Wiewiórka 

poinformowała, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VI/37/19 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, która stanowi 
Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr  15 do niniejszego protokołu. 
 
2)  w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i 
formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane; 

 
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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VI/38/19 w sprawie 
ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, 
na które dofinansowanie może być przyznane, która stanowi Załącznik nr 16  do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr  17 do niniejszego protokołu. 
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3) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 

2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso; 

 
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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VI/39/19 w sprawie 
zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w 
sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w 
drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, która 
stanowi Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 19  do niniejszego protokołu. 
 
4) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso; 

 
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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VI/40/19 w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, która 
stanowi Załącznik nr 20  do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr  21 do niniejszego protokołu. 
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5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 
dotychczasowymi dzierżawcami części nieruchomości gruntowej położonej w 
Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice; 

 
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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VI/41/19 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami części nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej 
własność Gminy Łosice, która stanowi Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 23  do niniejszego protokołu. 
 
6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na okres 

10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice; 
 
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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VI/42/19 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice, która stanowi Załącznik 
nr  24 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
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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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VI/43/19 w sprawie zmian 
w budżecie gminy w 2019 roku, która stanowi Załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu. 
 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie wyodrębnienia 
funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok. 
 
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 aby wyodrębnić fundusz 
sołecki w budżecie gminy na 2020 rok. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. 
 
Mieszkaniec Wsi Szańków zwrócił się do Rady ze sprawa połączenia drogi w Szańkowie 
argumentując, iż od strony wsi jest asfalt i z drugiej strony od 19 też jest asfalt, a w środku wsi 
jest 700 metrów bez asfaltu. Mieszkaniec poprosił o uwzględnienie tej drogi w przypadku 
składania wniosków na remont dróg. 
 
Przewodnicząca Rady podziękowała za informację. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska podziękowała wszystkim za 
wsparcie i udział w pogrzebie swojej teściowej. 
 
10. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 17.00 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska  zamknęła VI sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  
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PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 

                                                                                                Ewa Hornowska 

 

 

 

 


