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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  18 marca 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 14.45 

Godzina zakończenia: 15.00 

 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15 

Liczba obecnych radnych: 14 

Nieobecny: Zdzisław Mieleszko 

Radni spóźnieni: Marek Kalicki 

Ponadto w obradach udział wzięli m.in.   

1. Małgorzata Łaska - Sekretarz Miasta i Gminy Łosice 
2. Marta Stasiuk - Skarbnik Miasta i Gminy  Łosice 
3. Małgorzata Warenica - Sokoluk  - Adwokat  
4. Michał Lewczuk -  - Prezes Spółki „Kom – Gaz” w Łosicach 
5. Andrzej Stańczuk  - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach 
6. Sławomir Zaniuk                            - Komendant PSP 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 VII sesję Rady Miasta i Gminy 

Łosice, powitała zaproszonych gości, radnych, i sołtysów.  

2. Sprawy organizacyjne. 

 

1) stwierdzenie quorum  

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska na podstawie listy obecności potwierdziła 

obecność 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na przeprowadzenie obrad  

i podejmowanie prawomocnych decyzji. Przewodnicząca poinformowała, iż Burmistrz z 

przyczyn zdrowotnych nie może uczestniczyć w dzisiejszej sesji.  
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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. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach wraz z odpowiedzią na skargę; 
2) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok; 
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028; 
4) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

 
Zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 

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”, 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.  

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 VI/19 z VI 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, 
 
W związku z tym, że Burmistrz jest nieobecny Przewodnicząca Rady przedstawiła swoje 
działania podjęte pomiędzy sesjami. 
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2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.  
 
1 marca 2019 r. uczestnictwo w spotkaniu z Panem Tomaszem Dobrowolskim w sprawie 
książki o Unitach Ziemi Łosickiej. 
11 marca 2019 r, - spotkanie w Urzędzie w sprawie zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego. 
14 marca 2019 r. – komisja wspólna 
Bieżące sprawy w Biurze Rady. 
 
4. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach wraz z odpowiedzią na skargę; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, poinformowała, iż komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały oraz komisja wspólna również 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
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 VII/44/19 w sprawie 
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi 
Prokuratora Rejonowego w Siedlcach wraz z odpowiedzią na skargę, która stanowi 
Załącznik nr  9 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr  10 do niniejszego protokołu 
 
2) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, poinformowała, iż komisja wspólna 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
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 VII/45/19 w sprawie 
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok, która stanowi 
Załącznik nr  11 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu 
 
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-

2028; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, poinformowała, iż komisja wspólna 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
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obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VII/46/19 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028, która stanowi 
Załącznik nr  13 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu 
 
4) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, poinformowała, iż komisja wspólna 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
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 VII/47/19 w sprawie 
zmian w budżecie gminy w 2019 roku, która stanowi Załącznik nr 15  do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr  16 do niniejszego protokołu 
 
Na salę obrad przybył radny Pan Marek Kalicki, zwiększając tym samym liczbę uprawnionych do 
głosowania do 14 radnych. 

 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Mieszkaniec Wsi Szańków zapytał, czy Rada jest poinformowana na temat strajku w 
oświacie w gminie i w powiecie? 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska – do 25 marca w szkołach ma 
być przeprowadzone referendum i dopiero się okaże czy będzie strajk nauczycieli. 
 

6. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 15.00 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska  zamknęła VII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 

                                                                                                Ewa Hornowska 

 


