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

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  16 lipca 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 14.30 

Godzina zakończenia: 15.50 

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. Stefan Iwanowski - Wicestarosta 

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

7. Janusz Żuk - Prezes Związku Nieskażone Środowisko w Łosicach 

8. Dorota Kozłowska - Dyrektor ŁDK 

9. Sławomir Zaniuk - Komendant Powiatowej PSP w Łosicach 

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

 

1. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska otworzyła XII 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 poprzedniej sesji. 

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

4. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy                                               

z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, będącymi własnością Gminy Łosice; 
2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego                           

w Łosicach przy ul. Sienkiewicza 4 wraz z udziałem w działce; 
3) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kąpieliska – „Zalew Łosicki”; 
4) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę Łosice do projektu 

pn. „e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia  i Stara 
Kornica; 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia                            
24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice; 

6) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o 
kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencje 2020-2023; 

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania 
pod nazwą „Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej 
komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”; 

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację 
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława 
w Łosicach; 

9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 
2028; 

10) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 
 
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu powszechnego 
na kadencję 2020-2023, nie spełniającego wymagań formalnych. 
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Przewodnicząca Rady zaproponowała aby projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez 
dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu powszechnego na kadencję 2020-
2023, nie spełniającego wymagań formalnych 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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 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 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

 

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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy                                               

z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, będącymi własnością Gminy Łosice; 
2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego                           

w Łosicach przy ul. Sienkiewicza 4 wraz z udziałem w działce; 
3) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kąpieliska – „Zalew Łosicki”; 
4) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę Łosice do projektu 

pn. „e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia  i Stara 
Kornica; 

5) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia                            
24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice; 

6) w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu 
powszechnego na kadencję 2020-2023, nie spełniającego wymagań formalnych; 

7) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o 
kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencje 2020-2023; 

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania 
pod nazwą „Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej 
komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”; 

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację 
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława 
w Łosicach; 

10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 
2028; 

11) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie obrad. 
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3)  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 24 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 XI/19 z XI 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  
 
Ostatnia sesja zwyczajna  odbyła się 24 czerwca 2019 r. 

 

25.06.2019r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Związku Komunalnego 

„Nieskażone Środowisko”. 

Spotkanie z wyróżnionymi uczniami ze szkół z terenu Miasta i Gminy 

Łosice w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur. 

Komisja Budżetowa w powiecie poruszany temat ul. Św. Stanisława w 

Łosicach. 

26.06.2019r. Walne w Spółdzielni Socjalnej. 

27.06.2019r. Rozpoczęcie projektu „Ja w Internecie” realizowane w Zespole Szkół Nr 1 

w Łosicach. 

28.06.2019r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PKS w Łosicach. 

30.06.2019r. Rocznica Bitwy pod Jeziorami. 

Zawody Gminne OSP w Niemojkach. 

1.07.2019r. Spotkanie lidera i partnerów programu e-usługi. 

2.07.2019r. Spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatowych z wicestarostą i P. Walczyńskim 

w sprawie ul. Św. Stanisława w Łosicach. 

3.07.2019r. Podpisanie umowy w ramach MIAS w Olszance na 5 projektów. 

4.07.2019r.  Narada robocza z wykonawcą przedszkola. 

5.07.2019r.  Spotkanie organizacyjne z pracownikami w sprawie Dni Łosic. 

6.07.2019r. Uczestnictwo w pogrzebie mamy wieloletniego wójta Gminy Olszanka P. 

Parola. 

7.0.2019r. Zawody Powiatowe OSP Kornica. 
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8.07.2019r. Spotkanie z ministrem w sprawie wsparcia zakupu samochodu do OSP 

Niemojki jak i w sprawach bieżących. 

10.07.2019r. Spotkanie z firmą GEO, która wykonywała przydomowe oczyszczalnie 

ścieków z udziałem pracowników urzędu i przedstawicieli Spółki Kom-

Gaz. 

Spotkanie z Radą Sołecką Wsi Rudnik i radną z tego okręgu. 

11.07.2019r.  Podpisanie aktu notarialnego ze spółką Kom-Gaz. 

Udział w posiedzeniu komisji wspólnej Rady Miasta i Gminy Łosice. 

12.07.2019r. Spektakl Piotruś Pan. Burmistrz pochwalił ŁDK za zorganizowanie 

wydarzenia. 

13.07.2019r. Spotkanie z Radą Sołecką i radnymi we Wsi Biernaty Średnie. 

14.07.2019r. Festyn Nadbużański. 

15.07.2019r. Spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach. 

 

2) Przewodnicząca Rady: 

25 czerwca 2019 r. uczestniczyła w posiedzeniu powiatowej Komisji Budżetu w sprawie ul. 

Św. Stanisława w Łosicach. 

11 lipca 2019 r. odbyła się komisja wspólna. 

12 lipca 2019 r. Spektakl „Piotruś Pan”. 

Bieżąca praca w Biurze Rady. 

 

4. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy                                               

z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, będącymi własnością 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 XII/72/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 
nieruchomości, będącymi własnością Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego                           

w Łosicach przy ul. Sienkiewicza 4 wraz z udziałem w działce; 
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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 XII/73/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Łosicach przy ul. Sienkiewicza 4 
wraz z udziałem w działce, która stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kąpieliska – „Zalew Łosicki”; 
 
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 XII/74/19 w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Kąpieliska – „Zalew Łosicki”, która stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
4) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę Łosice do 

projektu pn. „e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, 
Paprotnia  i Stara Kornica; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
Przewodnicząca Rady przed przystąpieniem do głosowania poprosiła o zabranie głosu Pana 
Burmistrza. 
 
Burmistrz – Szanowni Państwo, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych został ogłoszony nabór na wnioski dotyczące e-usług. Cały czas idzie do przodu 
informatyzacja i cyfryzacja administracji chociażby te nagrywanie sesji. Chcemy wzmocnić te 
narzędzia, które mamy aby otworzyć urząd jak najbardziej na mieszkańców. Będzie się to 
wiązało m.in. z wymianą czy też zmodernizowaniem portalu administracyjnego z możliwością 
komunikacji dwukierunkowej. Założenie jest takie, aby mieszkańcy mogli zgłaszać na bieżąco 
usterki, awarie za pomocą np. telefonu komórkowego. Kolejna rzecz: komunikacja 
dwukierunkowa przez sms, email, wdrożenie systemu zalegania z opłatami, poprzez 
zalogowanie do systemu mieszkaniec będzie mógł sprawdzić jakie ma opłaty, zaległości,  
łącznie z przypominaniem o terminach i kwotach opłat. Dodatkowo chcemy przygotować 
formularze aby można było załatwić większość rzeczy urzędowych przez epuap.  
 
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 XII/75/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie przez Miasto i Gminę Łosice do projektu pn. „e-Usługi w Mieście i 
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Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia  i Stara Kornica, która stanowi 
Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
5) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia                            

24 czerwca 2019 r. 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 XII/76/19 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 
w Mieście i Gminie Łosice, która stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
6) w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do 

sądu powszechnego na kadencję 2020-2023, nie spełniającego wymagań 
formalnych; 

 
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 XII/77/19 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 
pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu 
powszechnego na kadencję 2020-2023, nie spełniającego wymagań formalnych, która 
stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
7) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o 

kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencje 2020-2023; 
 
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 XII/78/19 w sprawie zasięgnięcia od 
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 
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zgłoszonych w wyborach na kadencje 2020-2023, która stanowi Załącznik Nr 21 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację 

zadania pod nazwą „Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XII/79/19 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania pod nazwą „Wdrożenie 
programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej komunikacji zbiorowej 
Powiatu Łosickiego”, która stanowi Załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na 

realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul.                   
Św. Stanisława w Łosicach; 

 
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 XII/80/19 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława w 
Łosicach, która stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
10) 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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XII/81/19 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028, która stanowi 
Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu. 
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Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. 
 
11) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie i poprosiła o przedstawienie proponowanych zmian w budżecie przez Panią 
Skarbnik. 
 
Skarbnik omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy w 2019 roku. 
 
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 XII/82/19 w sprawie zmian w 
budżecie gminy w 2019 roku, która stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu. 
 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Burmistrz zaprosił wszystkich do uczestnictwa w obchodach Dni Łosic już w najbliższy 
weekend oraz zachęcił do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w piątek o godz. 19                         
w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur promocja albumu „Łosiczan portret własny”.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała o wpłynięciu do Rady Miasta i Gminy Łosice protestu 
mieszkańców wsi Woźniki przeciw budowie 10 budynków inwentarskich na potrzeby chowu 
brojlerów kurzych w obrębie wsi Woźniki. Przewodnicząca Rady przypomniała, że na 
poprzedniej sesji w dniu 24 czerwca 2019 r. Rada podjęła stanowisko popierające protesty 
przeciwko realizacji przedsięwzięć polegających na budowie wielkopowierzchniowych 
budynków do hodowli i chowu zwierząt na terenie gminy Łosice. Radni mając na uwadze 
protesty mieszkańców oraz ich dobro kategorycznie sprzeciwiają się budowie tego typu 
inwestycji w lokalizacjach, które powodują utrudnienia i taka odpowiedź zostanie udzielona. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk zapytał 
kiedy ruszy w teren komisja ds. suszy? 
  
Burmistrz – Szanowni Państwo, są to rzeczy zależne od Pana Wojewody. Do 12 lipca 
wpłynęło prawie 500 wniosków. W tym tygodniu będą opracowane harmonogramy, na pewno 
komisja w najbliższym czasie ruszy ale trzeba chwilkę poczekać bo przy takiej ilości wniosków 
nie jest możliwe zrealizowanie tego od już, także myślę, że w tym tygodniu będzie 
harmonogram wywieszony. 
 
Sołtys Sołectwa Stare  Biernaty Pani Elżbieta Siwko zapytała czy objęte suszą będą tylko 
zboża, a kukurydza, łąki nie? 
 
Burmistrz wytłumaczył, że we wnioskach składane były dodatkowe rzeczy, które są dotknięte 
suszą  aby nie było sytuacji, która była przy komisji wcześniejszej, że po pracy komisji katalog 
objętych  upraw suszą został rozszerzony natomiast o tym, co jest ujęte we wniosku o suszę 
decyduje wojewoda. Gmina dostała wytyczne i komisja będzie szacowała wszystko, co zostało 
zgłoszone we wniosku natomiast, co zakwalifikuje potem wojewoda trudno jest powiedzieć. 
Burmistrz zgodził, się z tym, że jest tragedia w rolnictwie. 
 
Sołtys Sołectwa Meszki Pan Sławomir Sawczuk poprosił o poinformowanie o szczegółach 
spotkania z firmą, która instalowała przydomowe oczyszczalnie ścieków.  
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Burmistrz – przede wszystkim zweryfikowaliśmy ilość oczyszczalni w których były awarię i ile 
razy się powtarzały bo brakowało nam tych informacji. Z tego co pamiętam 9 jest takich 
oczyszczalni, które są na takim etapie awarii w tym momencie. 
 
Sołtys Sołectwa Chotycze Pan Zbigniew Jaszczuk twierdzi, że jest o wiele więcej 
przydomowych oczyszczalni awaryjnych. 
 
Burmistrz powiedział, że jeżeli sołtys ma lepsze dane to poprosi o przedstawienie ich. Spółka 
Kom-Gaz przyniosła zestawienie danych zgłaszanych awarii, usuwanych awarii, awarii, które 
są, w tym momencie jest 9 oczyszczalni w trakcie zmian. Natomiast analizując te dane okazało 
się, że powtarzały się usterki w kilkudziesięciu oczyszczalniach więc została złożona 
propozycja do firmy żeby w tych oczyszczalniach wymienić te rzeczy, które ulegały awariom. 
Firma ma się w ciągu dwóch tygodni ustosunkować do propozycji. Burmistrz przypomniał, że 
Spółka Kom-Gaz podpisała umowę z firmą, która wykonywała oczyszczalnie na serwisowanie. 
Spółka Kom-Gaz robi te serwisy i firma im za to płaci. Natomiast nie było do tej pory informacji 
w ilu oczyszczalniach i jakie usterki się pojawiały. Wytypowane zostały te oczyszczalnie gdzie 
po dwie usterki się pojawiały i jest ich kilkadziesiąt i firma ma się ustosunkować do 
zaproponowanej propozycji. Kom-Gaz jest w stanie wykonać pewne prace serwisowe łącznie 
z wymianą sterowników na nowe i wymianą innych urządzeń. Jeżeli firma pokryje te koszty 
będzie wszystko w porządku, jeżeli nie to będziemy się dalej zastanawiali ,co można 
ewentualnie z tym zrobić jeżeli chodzi o stronę prawną. Nie jest prawdą co tutaj padało, że nie 
jest realizowana gwarancja. Jest gwarancja realizowana.  Burmistrz zapytał , czy prezes Spółki 
Kom-Gaz jest w stanie teraz powiedzieć ile już środków pokryła firma za naprawę 
oczyszczalni. Prezes odpowiedział burmistrzowi, że koszty serwisu na dzień dzisiejszy średnio 
wyszły ok 6000 zł. miesięcznie.  
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko powiedział, że te oczyszczalnie nie zdają egzaminu są 
awaryjne i w niektórych przypadkach w ogóle nie działają z tym, że mieszkańcy tego nie 
zgłaszają.  
 
Prezes Kom-Gaz powiedział, że trzeba zgłaszać, póki jest gwarancja jest możliwa naprawa w 
ramach gwarancji. 
 
Sołtys Sołectwa Meszki Pan Sławomir Sawczuk poprosił Burmistrza o wcześniejsze 
informowanie o projektach unijnych sołtysów np. o projektach z MIASU. Na żadnej sesji nie 
było informacji o MIAS. Na jakiej podstawie zostały wytypowane sołectwa.  
  
Burmistrz nie zgodził się z tym, co powiedział sołtys, jest w stanie udowodnić, że były 
rozmowy na ten temat i  można było maksymalnie złożyć 5 wniosków o czym była informacja.  
Teraz zostało zgłoszonych 5 sołectw, a za rok zostanie zgłoszonych kolejnych 5 sołectw. 
Burmistrz jest zadziwiony, że sołtys o MIAS nie wiedział. Burmistrz zachęcił do zaglądania na 
strony internetowe urzędu marszałkowskiego gdzie są ogłaszane nabory na projekty. Jest 
przywilej, że które sołectwo pierwsze dostrzeganie i zgłosi jest pierwsze w kolejce. Burmistrz 
zapytał skąd te sołectwa które do tej pory złożyły wnioski do MIAS wiedziały o naborach? 
Odpowiedzi były z sali, że ze stron internetowych urzędu marszałkowskiego. Burmistrz 
poprosił sołtysa o pozostawienie adresu mailowego, na który będą przesyłane wszystkie 
informacje na ogłaszane nabory. Nie jest możliwe aby były przebierane i selekcjonowane 
sołectwa jest jeden pracownik od funduszy unijnych.  
 
Przewodnicząca Rady korzystając, że jest obecny na sali Pan Wicestarosta poprosiła o 
dopilnowanie aby ul. Św. Stanisława rzeczywiście do końca wakacji została zrobiona 
korzystając z tego okresu, że młodzież nie chodzi do szkoły, rodzice nie przywożą dzieci do 
przedszkola i ruch jest mniej intensywny.   
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Wicestarosta Pan Stefan Iwanowski zapewnił, że do końca wakacji ul. Św. Stanisława 
będzie zrobiona.  
 
Radna Pani Elżbieta Knapiuk - zwracam się z gorącą prośbą jeżeli chodzi o ul. Św. 
Stanisława jeżeli Państwo będziecie zdejmować nawierzchnie, my bardzo chętnie przyjmiemy 
tą ziemię na nasz plac zabaw, który powstanie w tym roku z możliwością  rekreacji dla całych 
rodzin na osiedlu Majora Zenona.   
  
Wicestarosta Pan Stefan Iwanowski – trzeba będzie to przypilnować gdy będzie ta droga 
robiona i nawierzchnia zdejmowana z dyrektorem zarządu dróg rozmawiać trzeba.  
 
6. Zamknięcie obrad. 

 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 15.50 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁ: 

Wioleta Częstochowska         Przewodnicząca  

        Rady Miasta i Gminy  

         

               Ewa Hornowska 

 

 


