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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  7 czerwca 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.30 

Godzina zakończenia: 15.45 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15 

 

Spóźnieni radni: Barbara Szymaniuk 

 

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 

 

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 X nadzwyczajną sesję Rady Miasta 

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

Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz poinformowała iż zgodnie z obowiązującymi 

przepisami sesja jest nagrywana i transmitowana. 

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.  

Lista obecności Radnych stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  

2) przedstawienie porządku obrad  
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Przewodnicząca Rady odczytała następujący proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne: 

1)  stwierdzenie quorum, 
2)  przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028; 
2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 

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 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 6 do niniejszego protokołu. 

Na salę obrad przybyła radna Pani Barbara Szymaniuk zwiększający, tym samym liczbę radnych 

uprawnionych do głosowania do 15 radnych. 

3. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-

2028; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poprosiła Panią Skarbnik o 

przedstawienie proponowanych zmian. 

 

Skarbnik – Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Państwo, budżet Miasta i Gminy 

Łosice po stronie dochodów zwiększono o 793 430 zł. W związku  podpisaniem umowy o 

udzieleniu dotacji ze środków finansowych pochodzących z budżetu województwa 

mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Patków” 

kwota 120 000 zł oraz w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu pod nazwą „Rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów szkół w mieście i gminie Łosice” współfinansowanego z EFS 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 w kwocie 673 430 zł. Po stronie wydatków budżet Miasta i Gminy Łosice zwiększono o 

kwotę 1 263 430 zł. na skutek wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu na rok 2019 

o kwotę 470 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z budżetu lat 

ubiegłych. Oprócz tego dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatku. Do 

ważniejszych zmian po stronie wydatków należą: zwiększenie planu wydatków o kwotę 

673 430 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu  „Rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów szkół w mieście i gminie Łosice”, zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na 

realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w mieście Łosice ul. Radzyńska” w 

kwocie 300 000 zł. wprowadzenie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Patków” zwiększenie w kwocie 130 000 zł. oraz wprowadzenie zadania pod 

nazwą: Poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych ul. Czarkowskiego 4                               

i Kilińskiego 8” tutaj dodatkowo po stronie dochodów wprowadzono wydatki własne gminy 

25 000 zł. są to takie ważniejsze zmiany oprócz takich drobnych przesunięć. Dziękuję bardzo.  
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Przewodnicząca Rady – dziękuję,  czy są jakieś pytania w związku z naniesionymi zmianami? 

 

Pytań nie było w związku z powyższym przystąpiono do głosowania. 

 

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 X/60/19 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028, która stanowi 
Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
 
Przewodnicząca Rady po przedstawieniu proponowanych zmian w budżecie gminy przez 

Panią  Skarbnik zarządziła głosowanie nad podjęciem 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 X/61/19 w sprawie zmian 
w budżecie gminy w 2019 roku, która stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała stanowisko Rady, które zostało podjęte na komisji wspólnej 
w dniu 3 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia Powiatowi Łosickiemu na Przebudowę 
drogi powiatowej ul. Świętego Stanisława w kwocie 120 000 zł.  
 
Radny Pan Mirosław Dymowski – Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, mam pytanie, 
ostatnio na komisji wspólnej były czytane pisma odnośnie protestów mieszkańców  Chotycz, 
czy będziemy zajmowali stanowisko na sesji absolutoryjnej, czy jak to będzie rozwiązane bo 
ciekawi mnie ten temat. Dziękuję. 
 
Przewodnicząca Rady  na komisji przed sesją absolutoryjną  podejmiemy decyzje i 
mieszkańcy podczas sesji się dowiedzą. Były tam dwa pisma. 
 
Radna Pani Elżbieta Knapiuk – mam pytanie do Pana Burmistrza jeżeli chodzi o 
zagospodarowanie naszego centrum w miejscu gdzie jest postawiony kamień są posadzone 
krzewy, zapada się to, czy firma będzie naprawiała to, co w ramach silnych opadów deszczów 
uległo zniszczeniu?  
 
Burmistrz – pierwsze słyszę, nikt mnie o tym nie informował. Po pierwsze mamy 60 miesięcy 
gwarancji na cały obiekt, natomiast w protokole odbiorowym była wpisana uwaga, że 
wykonawca ma dopilnować i doprowadzić do porządku całą zieleń i nasadzenia czyli trawniki 
i ma to pilnować do momentu uzyskania powiedzmy odpowiedniego stanu zieleni.  
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5. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 15.45 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska  zamknęła X nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 

                                                                                                Ewa Hornowska 

 

 

 


