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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  27 marzec 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.20 

Godzina zakończenia: 15.40 

 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15 

 

Nieobecni radni: Zdzisław Mieleszko 

 Anna Sulińska 

 

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. Urszula Konewko - Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury 

5. 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 VIII 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 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na przeprowadzenie obrad  

i podejmowanie prawomocnych decyzji.  
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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  

 

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 ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie 
pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie może być przyznane; 

2) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody 
budżetu Gminy  Łosice innym instrumentem płatniczym; 

3) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 
i Gminy Łosice. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. 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 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 VII z VII sesji Rady Miasta i Gminy 
Łosice. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
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3. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie 
pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie może być przyznane; 

 
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 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VIII/48/19 w sprawie 
ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez 
uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być 
przyznane, która stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 
2) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody 

budżetu Gminy  Łosice innym instrumentem płatniczym; 
 
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 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VIII/49/19 w sprawie 
dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy  
Łosice innym instrumentem płatniczym, która stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta i Gminy Łosice. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie o głos poprosił radny Pan 

Roman Kasprowicz. 

 

Radny Pan Roman Kasprowicz skierował pytanie do Pana Burmistrza i Pana Prezesa Kom-

Gazu, w nawiązaniu do zarządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 

1995 r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania urządzeń publicznych zaopatrzenia w 

wodę w warunkach specjalnych, czy jest opracowany plan zapewnienia funkcjonowania 

urządzeń publicznych zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych? Drugie pytanie 

paragraf 12 ust. 1 w razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 

12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy 

punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług. Czy Kom-Gaz dysponuje 

cysternami? W większości gmin ościennych jak radny się orientował gminy nabywają cysterny, 

a wiadomo sprzęt jest drogi. Kolejna sprawa jest wiele nieczynnych hydrantów będzie 
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skierowane pismo w tej sprawie do prezesa Kom-Gaz, mieszkańcy zwrócili uwagę, że na ul. 

Miodowej został zamontowany hydrant, który jest niesprawny od momentu zamontowania. Po 

rozmowie z Panem Prezesem Lewczukiem powiedział, że to nie jest sprawa Kom-Gazu tylko 

Pana Burmistrza. W razie pożaru straż nie będzie pytać, czy to gminy czy kom-gazu. Radny 

poprosił o uwzględnienie powyższych kwestii związanych z hydrantami, które od lat są 

bagatelizowane. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o wystosowanie pisma z powyższymi zapytaniami do Pana 

prezesa aby mógł udzielić odpowiedzi. 

 

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 12 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr VIII/50/19 w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Łosice, która stanowi Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o złożonym wniosku do Rady przez 
mieszkańców wsi Rudnik w sprawie przebudowy drogi w Rudniku. Odpowiedź na wniosek 
zostanie udzielona.  
 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 15.40 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska  zamknęła VIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 

                                                                                                Ewa Hornowska 

 

 

 


