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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  20 maja 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 14.40 

Godzina zakończenia: 16.15 

 

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. Leszek Szymczuk  - Inspektor w UMiG w Łosicach 
5. Urszula Konewko - Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury 
6. Monika Łukaszuk  - Kierownik Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony  

   Środowiska 

7. Michał Lewczuk -  - Prezes Spółki „Kom – Gaz” w Łosicach 
8. Danuta Borkowska  - Dyrektor PUP w Łosicach 
9. Andrzej Stańczuk  - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach 
10. Mariusz Popławski                        -  Z-ca Komendanta PSP w Łosicach 
11. Janusz  Żuk - Prezes Związku Komunalnego „Nieskażone    

   Środowisko” 
 

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 IX 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 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) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.  

4. Analiza działań podjętych przez Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”                              
z siedzibą w Łosicach. 

5. Informacja z działalności Spółki Kom-Gaz w Łosicach. 
6. Analiza zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Łosice. 
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Łosice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.; 

2) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej w Łosicach przy ul. Rynek 6, stanowiącej własność Gminy Łosice; 

4) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta i Gminy Łosice 
oraz określenia sezonu kąpielowego; 

5) w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Łosice 
na lata 2018-2028; 

6) w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; 
7) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice; 
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028; 
9) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
10. 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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 11 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowała porządek obrad. (4 radnych nie głosowało.) 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 
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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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła Protokół Nr VIII/19 z VIII 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, 
 

29 marca 2019r.  Walne Zebranie w Tyglu Dolina Bugu. 

1 kwietnia 2019r. Spotkanie w sprawie studium z firmą, która opracowuje studium. 

2 kwietnia 2019r. Spotkanie ze stowarzyszeniami w sprawie sportu 

3 kwietnia 2019r.  Spotkanie z dyrektorami szkół i kierownik zespołu ds. Oświaty w 
związku ze strajkami. 

5 kwietnia 2019r.  Dzień autyzmu.  
Spotkanie z Panem Wojewodą. 
Wystawa Pani Beaty Kozaczyńskiej w związku z tragedią 
wysiedlenia dzieci Zamojszczyzny. 

6 kwietnia 2019r. Uczestnictwo w Otwartym Turnieju Tańca Nowoczesnego, którego 
organizatorem jest ŁDK. 

13 kwietnia 2019r.  Spotkanie z Panem Marszałkiem i z posłem Milewskim oraz Kołami 
Gospodyń Wiejskich.  

25 kwietnia 2019r.  Wizyta Pana Prezydenta RP w Łosicach 

26 kwietnia 2019r.  Spotkanie Wraz z Prezesem Kom-Gazu z Panią Prezes ZUO w 
związki z sytuacją śmieciową i wzrostem cen.   

29 kwietnia 2019r. Odprawa budowlana z inwestorem  sprawie parku i przedszkola. 

30 Spotkanie w sprawie Zalewu z firmą oczyszczającą zalew. 
Spotkanie z Młodzieżowa Radą MiG Łosice 

1-2 maja 2019 r. Uroczystości: 3 łosicki bieg białoczerwonych 
Operacja Rzeka 

3 maja 2019r.  Obchody rocznicy Konstytucji 3 –go maja. 

7 maja 2019r.  Spotkanie Walne Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej. 
Spotkanie z zarządem Osiedla Zdrowa w sprawie rodzinnego 
pikniku. 

9-10 maja 2019r. Spotkania w sprawie programu pilotażowego dot. PKS   

13 maja 2019r. Spotkanie z inwestorem, który na działkach chce budować drogę. 
Trwają rozmowy i propozycje ze strony inwestora. 

14 maja 2019 r. Kolejne spotkanie w sprawie programu pilotażowego dot. PKS 

15-18 maja 2019r. Walne Zebranie Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin – wizyta 
studyjna 

19 maja 2019r. Piknik rodzinny w Rudniku 
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2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.  

 
1 kwietnia 2019 – Spotkanie z biurem projektowym w sprawie zmiany studium. 
25 kwietnia 2019r. – Spotkanie na placu przy Kościele Trójcy Św. z Prezydentem RP. 
3 maja 2019 r. – uroczystości lokalne. 
14 maja 2019 r. – Wspólne posiedzenie komisji Rady MiG Łosice. 
19 maja 2019 r. – piknik w Rudniku. 
Bieżące prace w Biurze Rady. 
 
4. Analiza działań podjętych przez Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”                              

z siedzibą w Łosicach. 
 
Pan Janusz Żuk przedstawił informacje z działalności Związku Komunalnego Nieskażone 
środowisko, które stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
5. Informacja z działalności Spółki Kom-Gaz w Łosicach. 
 
Pan Michał Lewczuk przedstawił informację z działalności Spółki Kom-Gaz w Łosicach, która 
stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
6. Analiza zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Łosice. 
 
Pan Leszek Szymczuk odczytał informację z realizacji inwestycji za 2018 rok, która stanowi 
Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, które stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
8. Podjęcie uchwał: 

 
1) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Miasto i Gminę Łosice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 
2019 r.; 

 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IX/51/19 w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i 
Gminę Łosice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r, która 
stanowi Załącznik nr  13 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu 
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2) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice; 

 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” (jeden radny nie głosował) podjęła uchwałę 
Nr IX/52/19 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice, która 
stanowi Załącznik nr  15 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu 
 
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 

położonej w Łosicach przy ul. Rynek 6, stanowiącej własność Gminy Łosice; 
 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IX/53/19 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w 
Łosicach przy ul. Rynek 6, stanowiącej własność Gminy Łosice, która stanowi Załącznik 
nr  17 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
4) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta i Gminy Łosice 

oraz określenia sezonu kąpielowego; 
 
 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr IX/54/19 w sprawie 
określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz 
określenia sezonu kąpielowego, która stanowi Załącznik nr  19 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu 
 
5) w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy 

Łosice na lata 2018-2028; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, poinformowała, iż komisja wspólna 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
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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 15 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IX/55/19 w sprawie 
uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Łosice na lata 
2018-2028, która stanowi Załącznik nr  21 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
O godz. 15.30 nastąpiła przerwa w dostawie prądu w związku z powyższym przeprowadzono imienne 
głosowanie. Radny Pan Roman Kasprowicz opuścił obrady sesji, zmniejszając tym samym liczbę 
uprawnionych radnych do głosowania do 14 radnych.. 

 
6) w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, poinformowała, iż komisja wspólna 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 

14 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 14 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 

było, głosów „wstrzymujących się” – nie było, podjęła uchwałę Nr IX/56/19 Rady Miasta 

i Gminy Łosice w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, która 

stanowi Załącznik Nr 23 do protokołu. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
7) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, poinformowała, iż komisja wspólna 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
W wyniku przeprowadzonego imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 

14 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 13 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 

było, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr IX/57/19 Rady Miasta i 

Gminy Łosice w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice, która 

stanowi Załącznik Nr 25 do protokołu. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
8) 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 imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 

14 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 14 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 

było, głosów „wstrzymujących się” – nie było, podjęła uchwałę Nr IX/58/19 Rady Miasta 

i Gminy Łosice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na 

lata 2019-2028, która stanowi Załącznik Nr 27 do protokołu. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. 
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O godz. 15.45 radny Pan Roman Kasprowicz powrócił na salę obrad zwiększając, tym samym liczbę 
uprawnionych do głosowania do 15 radnych. 

 
9) 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 imiennego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice w obecności 

15 radnych uczestniczących w posiedzeniu  - 15 głosami „za” , głosów „przeciw”  – nie 

było, głosów „wstrzymujących się” – nie było, podjęła uchwałę Nr IX/59/19 Rady Miasta 

i Gminy Łosice w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku, która stanowi Załącznik 

Nr 29 do protokołu. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu. 
 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Pan Roman Kasprowicz poinformował, że coraz częściej będą się pojawiały anomalie 
pogodowe takie jak te dzisiaj, nawałnice, ponieważ klimat się ociepla. Mieszkańcy są 
powiadamiani smsami o zagrożeniach. Radny wspomniał, że wojewoda mazowiecki w 
najbliższym czasie dostanie 13 milionów złotych na budowę systemu wczesnego ostrzegania, 
alarmowania ludności. Powiat łosicki został oznaczony  w projekcie. Syrenę dużej mocy będzie 
można zaprojektować w Biernatach gdzie jest ujęcie wody.  
 
Sołtys Sołectwa Chotycze Pan Zbigniew Jaszczuk - Przy okazji zbierania podatku ludzie 
zgłaszają mi, że oczyszczalnie nie działają prawidłowo. Usterki w ramach gwarancji są 
serwisowane przez spółkę KOM-GAZ. Spółka  wywozi nieczystości. Niedługo skończy się 5-
letni okres gwarancyjny i trzeba będzie za to płacić, czy jest szansa na zlikwidowanie tego 
problemu?  
 
Pan Michał Lewczuk Prezes Spółki Kom-Gaz Głównym problemem są sterowniki. 
Podwykonawcy firmy, która je produkowała, już nie ma i nie da się  tego wyegzekwować w 
ramach gwarancji. Mamy rozwiązanie. Dopóki jest gwarancja nie możemy przerabiać 
oczyszczalni. Działanie sterowników powinno być prostsze, chcemy je wyeliminować. Na 
każdą naprawę musimy mieć zgodę wykonawcy. Gdy jest jakaś poważniejsza awaria 
wysyłamy informację, szacujemy koszty i czekamy na odpowiedz. Dlatego to wszystko tyle 
trwa. 
 
Sołtys Sołectwa Chotycze Pan Zbigniew Jaszczuk zaproponował aby części uszkodzone 
Kom-Gaz montowało w ramach naprawy. 
 
Pan Michał Lewczuk mówił, że w grę wchodzą „pieniądze zewnętrze” i czasami w ciągu 5 lat 
nie można w tym przypadku wprowadzać zmian, żeby nie stracić dofinansowania.  
 
Radny Pan Mirosław Dymowski mówił, że trzeba dojść do porozumienia ze spółką Kom-Gaz    
i pociągnąć do odpowiedzialności firmę, która odpowiada za gwarancję.  Nie może być takiej 
sytuacji. Tym bardziej, że zaraz kończy się gwarancja. 

 
Sołtys Sołectwa Meszki Pan Sławomir Sawczuk problem zgłaszał już na poprzednich 
sesjach. Po co jest ta gwarancja skoro nic się nie robi. 
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko potwierdza, że źle wykonała firma te oczyszczalnie.                           
U radnego oczyszczalnia działała dwa tygodnie i się spaliła.  
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Burmistrz Pan Mariusz Kucewicz - Jest to w moim odczuciu logiczne, że jeśli ten system 
tańszy z prostszymi sterownikami czasowymi, będzie działał i się sprawdzi to niech to 
sfinansuje firma w ramach gwarancji. W tym momencie nie wiemy jaka jest sytuacja, ile 
jest  zgłoszeń. Myślę, że na najbliższej sesji będzie odpowiedz w tej sprawie. 
 
Sołtys Sołectwa Chotycze Kolonia Pani Elżbieta Osak zapytała czy wiadomo coś w sprawie 
solarów? Wszędzie dookoła są tylko u nas nie ma. 
 
Burmistrz – nie było nowego naboru.  Jeżeli będą nabory będziemy składać wnioski na 
fotowoltaikę.  
 
Sołtys Sołectwa Meszki Pan Sławomir Sawczuk – burmistrz Sokołowa Podlaskiego 
wypowiadał się publicznie na TVP info i mówił, że żaden wniosek nie będzie odrzucony, tyle 
ile wpłynie każdy będzie rozpatrzony pozytywnie.  
 
Burmistrz – sprawdzę to. Jeżeli chodzi o Czyste Powietrze każdy z Państwa może 
indywidualnie złożyć wniosek. W Centrum Transgranicznym jest pani, która przeszła kilka 
szkoleń  i udziela informacji  z tego programu. Państwo mnie pytacie o projekt dla całej gminy 
to jeszcze nie było naboru.  
 
Radny Pan Mirosław Dymowski – pytanie do prezesa Spółki Kom-Gaz są takie punkty w 
mieście że po burzy ulice zwłaszcza Słowackiego jest zalana. Woda wylewa ze studzienki tak 
jak by była ona zatkana. Proszę się zając tą sprawą.  
 
Przewodnicząca Rady – wszystkim dały się we znaki te ulewy. I domy, ulice są pozalewane 
w mieście i na wsiach też.  
 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Pani Teresa Trocewicz – w 2017 roku była robiona ulica 
Szkolna do chwili obecnej nie jest zakończona, są niewielkie pasy zieleni … 
 
Burmistrz – już Pani odpowiem jest to droga powiatowa do Starostwa  trzeba albo bliżej do 
Zarządu Dróg Powiatowych.  
 
Przewodnicząca Rady czy są jakieś informacje, deklaracje w sprawie ulicy Św. Stanisława, 
budowa już się zakończyła. 
 
Burmistrz – na spotkaniu w którym uczestniczył wicestarosta i inwestor padła deklaracja, że 
dokumentacja jest już zrobiona i podobno  dostarczona do Zarządu Dróg Powiatowych. Trzeba 
byłoby podjąć stanowisko o partycypacji w kosztach przebudowy drogi, w tamtym roku 
mieliśmy zabezpieczone 120 000 zł na to zadanie. 
 
10. Zamknięcie obrad 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.15 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska  zamknęła IX sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 

                                                                                                Ewa Hornowska 

 

 


