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

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  24 czerwca 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 12.00 

Godzina zakończenia: 13.50 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Przewodniczący obrad:  Ewa Hornowska – Przewodnicząca Rady Miasta i 

Gminy Łosice   

Liczba Radnych: 15 

Liczba obecnych Radnych: 15 

  

 

Ponadto w obradach udział wzięli m.in. 

1. Mariusz Kucewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 

2. Marta Stasiuk - Skarbnik Miasta i Gminy Łosice 

3. Małgorzata Łaska  - Sekretarz Miasta i Gminy Łosice 

4. Małgorzata Warenica – Sokoluk  - Adwokat 

5. Danuta Borkowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach 

6. Michał Lewczuk  - Prezes Zarządu Spółki Kom-Gaz w Łosicach 

7. Janusz Żuk - Prezes Związku Nieskażone Środowisko w Łosicach 

8. Franciszek Kowaluk - Prezes Spółki PKS w Łosicach  

 

Wykaz osób zaproszonych na sesję stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

1. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska otworzyła XI sesję Rady Miasta  

i Gminy Łosice, powitała zaproszonych gości, Burmistrza, pracowników urzędu, radnych, 

sołtysów, przewodniczących zarządów osiedlowych, media oraz wszystkich tych, którzy 

przybyli na dzisiejszą sesję.  

 

Lista obecności Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych stanowi                  

Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  

Zaproszenie na sesje stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

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 4 do niniejszego protokołu. 

Lista obecności Radnych stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  

Lista osób zaproszonych 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 poprzednich sesji z dnia 20 maja 2019 r. i z 7 czerwca 2019 

r. 
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami 

1) Burmistrza 
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 

4. Informacja z działalności PKS Spółka z o.o. w Łosicach. 
5. Sprawozdanie z działalności M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach za 2018 rok. 
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2018 r. 
7. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum 

zaufania. 
9. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2018 

r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia: 
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, 
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice, 
3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, 
4) Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok; 
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok; 
3) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze; 

4) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w 
spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice; 

5) w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników; 
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 

2028; 
7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 
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Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: 
 
1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi łosickiemu na realizację zadania pn. 

„Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego” – jest to uchwała 
związana z programem pilotażowym, w którym gmina uczestniczy wspólnie ze 
starostwem powiatowym. Składany będzie wniosek i jest potrzeba zabezpieczenia 
środków na dodatkowe kursy. Projekt uchwały omawiany był na komisji wspólnej. 

2. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice – w związku ze zmianą interpretacji jest 
potrzeba dostosowania uchwały do obowiązujących przepisów. 

 
Przewodnicząca Rady zaproponowała aby projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania pn. „Rozwój autobusowej 
komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”  umieścić w podpunkcie 6 podjęcia uchwał. 
 

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”, zaakceptowała wprowadzenie powyższego 
projektu uchwały do porządku obrad. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady zaproponowała aby projekt uchwały sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie 
Łosice umieścić w podpunkcie 7 podjęcia uchwał.  
 

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”, zaakceptowała wprowadzenie powyższego 
projektu uchwały do porządku obrad. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie całego porządku obrad wraz 
z wprowadzonymi zmianami. 
 

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”, zaakceptowała porządek obrad. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie, 
2. Sprawy organizacyjne: 

1) Stwierdzenie quorum, 
2) Przedstawienie porządku obrad, 
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3) Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji z dnia 20 maja 2019 r. i z 7 czerwca 2019 
r. 

3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami 
1) Burmistrza 
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 

4. Informacja z działalności PKS Spółka z o.o. w Łosicach. 
5. Sprawozdanie z działalności M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach za 2018 rok. 
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2018 r. 
7. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum 

zaufania. 
9. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2018 

r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia: 
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, 
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice, 
3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, 
4) Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok; 
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok; 
3) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze; 

4) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w 
spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice; 

5) w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników; 
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację 

zadania: pn.:” Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”’ 
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. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad. 

 

3)  Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji z dnia 20 maja 2019 r. i z 7 czerwca 2019 r. 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 20 maja 2019 r. 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 IX/19 z IX sesji Rady 
Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 7 czerwca 2019 r. 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 X/19 z X nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 

 
1) Burmistrza  
 
Ostatnia sesja zwyczajna  odbyła się 20 maja 2019 r. 
 

21 maja 2019 r. Odbiór wiaty w spółce Kom-Gaz, która została wybudowana w ramach 
Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska. 

22 maja 2019r. Uroczystości w Przemyślanach związane z proboszczem Majdanka, 
wspólnie z Burmistrzem uczestniczył w nich Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej  

24 maja 2019r.  Spotkanie w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w 
sprawie programu pilotażowego przeznaczonego dla PKS w Łosicach. 

26 maja 2019r.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 

27 maja 2019 r. Dzień Samorządowca zorganizowany przez Pana Prezydenta RP w 
Belwederze. Starosta została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 

28 maja 2019 r. Spotkanie z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych w ramach 
podziału środków. 
Młodzieżowa Sesja Rady Miasta i Gminy Łosice. 

29 maja 2019r.  Komisja Rewizyjna Nieskażonego Środowiska. 
Święto Działacza Kultury w ŁDK. 
 

30 maja 2019r.  Podpisanie umowy z Panią Skarbnik umowy FOGR w Urzędzie 
Marszałkowskim w Warszawie. 

1 czerwca 2019r.  Dzień dziecka na Osiedlu Zdrowa. Burmistrz podziękował 
mieszkańcom i zarządowi Osiedla za zaangażowanie i  organizację, a 
służbom za wsparcie przy organizacji imprezy. 

2 czerwca 2019r. Dzień Dziecka zorganizowany przez Koło Wędkarzy. 
Uroczystość w Zakrzu  na rozpoczęcie lata zorganizowane przez 
Zespół Zakrze Śpiewa. 
 

3 czerwca 2019r.  Komisja Wspólna Rady MiG Łosice z udziałem  dyrektorów szkół                           
i przedszkoli. 

4 czerwca 2019r. Podpisanie aktu notarialnego z PGE. 

5 czerwca 2019r. Spotkanie w Ministerstwie Kultury w sprawie dofinansowania na Wieżę 
w Parku. Burmistrz dodał, że projekt, który był składany nie uzyskał 
dofinansowania od  konserwatora zabytków i w Urzędzie 
Marszałkowskim. Dalej są szukane środki. 

6 czerwca 2019r. Szkolenie zorganizowane przez wojewodę dla Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów w ramach Obrony Cywilnej. 
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7 czerwca 2019r. Spotkanie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania. 

11 czerwca 2019r. Wizyta studyjna z Młodzieżową Radą Miasta i Gminy Łosice w Gminie 
Wiśniew. 

12 czerwca 2019r. Zakończenie Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku. 

13 czerwca 2019r. Odbiór promesy u wojewody przyznanej na ulice w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych, 
ul. Radzyńska. 
Spotkanie w firmie Perun wraz z Przewodniczącym Komisji Rozwoju 
Gospodarczego. 

16 czerwca 2019r. Ostatni mecz w sezonie drużyny Seniorów. 
Podsumowanie czwartków lekkoatletycznych. 

17 czerwca 2019r. Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Niemojkach. 
Burmistrz podziękował samorządowcom, radnym pracownikom ŁDK 
za przygotowanie Ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała. 

20 czerwca 2019r. Wieczór Chwały organizowany w Parku Łosickim. 

21 czerwca 2019r. Podpisanie aktu notarialnego. 
Otwarcie sezonu letniego w mieście. 
Podpisanie umowy z wykonawcą na remont ul. Radzyńskiej i drogi w 
Patkowie. 

22 czerwca 2019r. Rozpoczęcie Rajdu rowerowego szlakiem Majora Zenona. 

23 czerwca 2019r. Obchody 90 lecia Straży Pożarnej w Łuzkach i nadanie sztandaru. 

 
2) Przewodnicząca Rady 
 
2 czerwca 2019 r. dzień rodziny w Niemojkach 
3 czerwca 2019 r. komisja wspólna z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli zwołana na 
wniosek Przewodniczącej Komisji Oświaty. 
7 czerwca 2019 r. spotkanie z biurem urbanistycznym i sesja nadzwyczajna. 
20 czerwca 2019 r. uroczystości Bożego Ciała. 
21 czerwca 2019r. komisja wspólna,, uroczyste otwarcie Parku w Łosicach. 
23 czerwca 2019r. udział w uroczystościach nadania sztandaru OSP Łuzki. 
Bieżące prace w Biurze Rady. 
 
 
 
4. Informacja z działalności PKS Spółka z o.o. w Łosicach. 
 
Pan Franciszek Kowaluk  przedstawił informację z dzielności Spółki PKS.  
 
Przewodnicząca Rady podziękowała prezesowi za przedstawioną informacje. Pytań nie 
zgłoszono. 
 
 
5. Sprawozdanie z działalności M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach za 2018 

rok. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała,  iż z przyczyn niezależnych kierownik M-GOPS w 
Łosicach jest nieobecny jeżeli są zapytania lub potrzebna będzie jakaś informacja 
Przewodnicząca poprosiła  o złożenie jej na piśmie i zostanie przekazana kierownikowi. 
 
Sprawozdanie z działalności M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach za 2018 rok 
stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
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6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2018 r. 
 
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2018 roku stanowi Załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
7. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok. 
 
Potwierdzenie otrzymania raportu o stanie Miasta i gminy Łosice przez radnych stanowi 
Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Pani Małgorzata Łaska Sekretarz Miasta i Gminy Łosice poinformowała, iż wypełniając 
obowiązek ustawowy zamieszczony w ustawie o samorządzie gminnym art. 28aa Burmistrz 
przedstawił Radzie jak i mieszkańcom raport o stanie Miasta i Gminy Łosice. Raport o stanie 
Miasta i Gminy Łosice został zamieszczony na stronie internetowej gminy. Mieszkańcy 
zostali zaproszeni do debaty poprzez zamieszczenie zaproszenia i druku zgłoszenia do 
udziału w debacie na stronie internetowej gminy. Do 21 czerwca 2019r. żaden mieszkaniec 
nie zgłosił chęci udziału w debacie. Następnie Sekretarz przedstawiła w skrócie raport o 
stanie Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum 

zaufania. 
 
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Przewodnicząca Rady odczytała 
projekt uchwały, a następnie przeprowadzała  głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi 
wotum zaufania.  
 
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 XI/62/19 w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum zaufania, która stanowi Załącznik 
Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
9. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 

2018 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia: 
 
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, 
 
Pani Marta Stasiuk Skarbnik Miasta i Gminy Łosice przedstawiła sprawozdanie z 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok. 
 
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice, 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 
rok – Załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 
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Skarbnik Miasta i Gminy Łosice Pani Marta Stasiuk odczytała uchwałę  
Nr Si.118.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  
z dnia 3 kwietnia 2019 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Łosice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok - Załącznik Nr 18 do 
protokołu. Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu 
za 2018 rok. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr Si.232.2019 Składu Orzekającego Regionalnej 
izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku 
Komisji rewizyjnej  Rady Miasta i Gminy Łosice dotyczącym absolutorium dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok– Załącznik Nr 19 do protokołu. Skład orzekający RIO 
pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.  
 
4) Dyskusja. 
 
Dyskusji nie było. 
 
10. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
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 XI/63/19 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, która stanowi Załącznik Nr 20 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok; 
 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XI/64/19 w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 rok, która stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze; 
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
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 XI/65/19 w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli 
i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 
i dzieci młodsze, która stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu.  
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
4) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w 

spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
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 XI/66/19 w sprawie 
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa 
handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr 26 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu. 
 
5) w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji zgłoszono następujące osoby do zespołu ds. 
opiniowania kandydatów na ławników: 
 
1. Radny Pan Marek Kalicki   - wyraził zgodę na powołanie do zespołu 
2. Radny Pan Romuald Jóżwiaczuk - wyraził zgodę na powołanie do zespołu 
3. Radna Pani Anna Kozioł   - wyraziła zgodę na powołanie do zespołu 
4. Radny Pan Mariusz Zacharczuk  - wyraził zgodę na powołanie do zespołu  
5. Radna Pani Elżbieta Knapiuk  - wyraziła zgodę na powołanie do zespołu 
 
Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Łosicach do opracowania opinii o kandydatach 
zgłoszonych na ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020 – 2023 został 
wytypowany Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Łosicach asp. Sztab. Sylwester 
Wyczółkowski. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie każdego kandydata  do  zespołu ds. 
opiniowania kandydatów na ławników  z osobna. 
 
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 
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„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowała powołanie do zespołu ds. 
opiniowania kandydatów na ławników  Pana Sylwestra Wyczółkowskiego. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. 
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 powołanie do zespołu ds. 
opiniowania kandydatów na ławników  Pana Marka Kalickiego. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego 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”, zaakceptowała powołanie do zespołu ds. 
opiniowania kandydatów na ławników  Pana Romualda Jóźwiaczuka. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 30 do niniejszego 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”, zaakceptowała powołanie do zespołu ds. 
opiniowania kandydatów na ławników  Panią Annę Kozioł. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 31 do niniejszego 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”, zaakceptowała powołanie do zespołu ds. 
opiniowania kandydatów na ławników  Pana Mariusza Zacharczuka. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 32 do niniejszego 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 14 głosami „za”, 0 głosów 
„przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, zaakceptowała powołanie do zespołu ds. 
opiniowania kandydatów na ławników  Panią Elżbietę Knapiuk. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu. 
 
Po przegłosowaniu każdego kandydata z osobna Przewodnicząca Rady zarządziła 
glosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania 
kandydatów na ławników 
 
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 XI/67/19 w sprawie 
powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników, która stanowi Załącznik 
Nr 20 do niniejszego protokołu.  
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Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 34 do niniejszego protokołu. 
 
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację 

zadania: pn.:” Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
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 XI/68/19 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania: pn.:” 
Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”, która stanowi 
Załącznik Nr 35 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 36 do niniejszego protokołu. 
 
7) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
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 XI/69/19 w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu obywatelskiego 2020 
w Mieście i Gminie Łosice, która stanowi Załącznik Nr 37 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 38 do niniejszego protokołu. 
 
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 

2028; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
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 XI/70/19 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028, która 
stanowi Załącznik Nr 39 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 40 do niniejszego protokołu. 
 
9) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
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 XI/71/19 w sprawie 
zmian w budżecie gminy w 2019 roku, która stanowi Załącznik Nr 41 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 42 do niniejszego protokołu. 
 
11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała przygotowane stanowisko Rady Miasta i Gminy Łosice                         
w sprawie realizacji przedsięwzięć polegających na budowie wielkopowierzchniowych 
budynków do hodowli i chowu zwierząt na terenie Gminy Łosice, a następnie poprosiła 
radnych o przegłosowanie powyższego stanowiska. 
 
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 stanowisko w sprawie realizacji 
przedsięwzięć polegających na  budowie wielkopowierzchniowych budynków do hodowli i 
chowu zwierząt na terenie Gminy Łosice, które stanowi Załącznik Nr 43 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 44 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższe stanowisko jest jednocześnie 
odpowiedzią na pismo złożone przez sołtys sołectwa Chotycze Kolonia, sołtysa sołectwa 
Chotycze, i Przewodniczącą Zarządu Osiedla Bialska. 
 
Sołtys Pan Zbigniew Jaszczuk zapytał o ilość uszkodzonych przydomowych czyszczalni 
ścieków. 
 
Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy otrzymał wykaz awarii i niedziałających 
przydomowych oczyszczalni o szczegóły trzeba pytać prezesa Kom-Gazu. Jest propozycja 
wymiany systemu  sterowania, na początku lipca umówione jest spotkanie z przedstawiciel 
firmy i będą prowadzone rozmowy w jaki sposób rozwiązać problem z wymianą sterowników. 
 
Sołtys Pan Sławomir Sawczuk zapytał o suszę. 
 
Burmistrz odpowiedział, że jeżeli wojewoda stwierdzi klęskę suszy będzie powołana komisja 
do  przyjmowania wniosków  suszowych. 
 
12. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 13.50 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XI sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁ: 
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Wioleta Częstochowska         Przewodnicząca  

        Rady Miasta i Gminy  

         

               Ewa Hornowska 

 


