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

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  29 sierpnia 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 16.35 

Godzina zakończenia: 17.20 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Przewodniczący obrad:  Mariusz Zacharczuk – Z-ca Przewodniczącego 

Rady Miasta i Gminy Łosice   

Liczba Radnych: 15 

Liczba obecnych Radnych: 14 

Nieobecni radni: Ewa Hornowska 

  

 

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 Warenica – Sokoluk  - Adwokat 

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

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

6. Dorota Kozłowska - Dyrektor ŁDK 

7. Kinga Węsierska - Podinspektor w UMiG w Łosicach 

8. Beata Jerzman - Przewodnicząca M-G Komisji ds. Rozwiązywania  

    Problemów Alkoholowych 

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

 

1. Otwarcie. 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Pan Mariusz Zacharczuk otworzył XIII sesję Rady Miasta  

i Gminy Łosice.  

 

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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Z-ca Przewodniczącego Rady Pan Mariusz Zacharczuk na podstawie listy obecności 

potwierdził obecność 14 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. Informacja z działalności M-G Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                         
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych                                              
w miejscowości Zakrze, stanowiących własność Gminy Łosice; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz 
Polskiej  Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie; 

4) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i 
Gminy Łosice; 

5) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; 
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 

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

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad. 
 

Z-ca Przewodniczącego Rady zapytał czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 

Zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 

Z-ca Przewodniczącego Rady poprosił o przegłosowanie 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 7 do niniejszego protokołu. 
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, 
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady nadmienił, iż protokół z dnia 16 lipca 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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr XII/19 z XII 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 odbyła się 16 lipca 2019 r. 
 

17 lipca 2019 r. Podpisanie umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego m.in. na dofinansowanie na Park i samochód dla OSP 
Niemojki. 

19 lipca 2019 r.  Podpisanie umowy notarialnej.  
Promocja publikacji „Łosiczan portret własny”, która została wydana 
wspólnie z partnerami OSP Niemojki, ŁDK i Spółdzielnia Łosiczanka. 
Prezentacja publikacji rozpoczęła program obchodów Dni Łosic. 

20-21 lipca 2019 r Święto Dni  Łosic - Burmistrz podziękował wszystkim, którzy się 
zaangażowali w te uroczystości, za poświęcony czas, szczególne 
podziękowania skierował do pracowników ŁDK, straży miejskiej za to, 
że czuwali nad bezpieczeństwem. 

12 sierpnia 2019 r.  Spotkanie w sprawie inwestycji z POIŚ i przedszkola. 

20 sierpnia 2019 r.  Spotkanie z kandydatem na posła. 

21 sierpnia 2019 r.  Odbiór drogi we wsi Patków, dofinansowana z samorządu 
województwa mazowieckiego z FOGRu. 
Spotkanie w sprawie ul. Św. Stanisława. 

22 sierpnia 2019 r.  Dokończenie ul. Radzyńskiej –wizytacja. 
Uczestnictwo w spotkaniu z Panem Ministrem Środowiska 
Kowalczykiem. 

23 sierpnia 2019 r.  Msza Św. Golgota Młodych w Serpelicach, której przewodniczył 
biskup Piotr Sawczuk, uczestniczyło ponad 700 osób. 

26 sierpnia 2019 r. Podpisanie umowy wraz z Panią Skarbnik w WFOŚiGW na azbest 
oraz dostarczenie dokumentów do wojewody do narodowego 
programu przebudowy gminnych dróg. 

27 sierpnia 2019 r. Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miasta i Gminy Łosice. 
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2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy. 
 

Z-ca Przewodniczącego Rady poinformował, iż na kolejnej sesji Przewodnicząca Rady 

przedstawi swoje działania międzysesyjne. 

 
4. Informacja z działalności M-G Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
 
Pani Beata Jerzman Przewodnicząca M-G Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – komisja powoływana jest zarządzeniem Burmistrza obecnie w skład komisji 
wchodzi 7 osób. Zadania komisji określa ściśle ustawa o wychowaniu w trzeźwości                                          
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zasadniczym działaniem komisji jest podejmowanie 
czynności zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się osoby uzależnionej leczenia odwykowego. Chodzi o to, że osoby 
które mają problem z alkoholem są uzależnione od alkoholu, które powodują rozkład pożycia 
małżeńskiego, demoralizują małoletnich, nie łożą na utrzymanie rodziny lub zakłócają 
porządek publiczny na wniosek rodziny, policji czy ośrodka pomocy społecznej podejmujemy 
działania w kierunku leczenia takiej osoby. Osoba taka zazwyczaj podejmuje dobrowolnie 
leczenie, a jeżeli nie to wówczas kierujemy wniosek do sądu rodzinnego o takie zobowiązanie. 
Zobowiązanie poprzedzone jest badaniami biegłego lekarza sądowego bo choroba 
alkoholowa jest chorobą i diagnozę musi postawić lekarz w tym przypadku psychiatra                                 
i psycholog. W 2018 roku prowadziliśmy 60 postępowań z osobami uzależnionymi. 
Rozmawialiśmy z tymi osobami bądź osobami bliskimi. W sumie do sądu skierowaliśmy 14 
wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Część osób dobrowolnie podjęła terapie 
a część zostało umorzonych. Przyjmujemy osoby w każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 
17.30 albo dłużej. Kolejna rzecz należąca do zadań komisji to wydawanie opinii o zgodności 
lokalizacji punków alkoholowych. Rada gminy uchwala usytuowania, ograniczenia 
sprzedawania punktów alkoholi i  my jako komisja sprawdzamy czy nie ma przekroczonych 
liczby zezwoleń, czy odległości od miejsc chronionych typu szkoła czy kościół, cmentarz czy 
są zachowane odpowiednie odległości. W 2018 roku wydaliśmy 15 pozytywnych opinii. Jako 
komisja  możemy kontrolować punkty sprzedaży alkoholu. Nie było skarg i w 2018 r. nie 
prowadziliśmy postępowań kontrolnych. Zaznaczę, że taka kontrola zgodnie z ustawą Prawo 
przedsiębiorców musi być poprzedzona zawiadomieniem przedsiębiorcy, z upoważnieniem, 
legitymacją taka skomplikowana procedura. Dużą rolą komisji jest inicjowanie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Szczególnie nacisk 
kładziemy na opracowanie programu i realizacje programu profilaktyki. Co roku Rada Gminy 
uchwala taki program biorąc pod uwagę diagnozę zagrożeń lokalnych, potrzeb społecznych, 
wysokość sprzedaży alkoholu w gminie i na nasze możliwsi finansowe uchwalany jest gminny 
program rozwiązywania problemów alkoholowych. Pani z urzędu gminy zajmuje się 
koordynowaniem programu. Skoro mam jeszcze mikrofon, więc zgłaszałam już na komisji 
wspólnej Rady i ukłon w stronę burmistrza, że jako komisja potrzebujemy lokalu. W sali nr 18 
zazwyczaj się spotykamy mamy swoją szafę na dokumenty. Spotykamy się z ludźmi, którzy 
mają problem z alkoholem, członkami ich rodzin, na takich spotkaniach mówimy o intymnych 
często  sprawach o skazaniach o mandatach o zaburzeniach zachowań. Te rozmowy 
wymagają warunków bezpiecznych i wygodnych. Nie zawsze w tej sali to mamy, często 
wypadają komisję, sesje. Bardzo nam zależy na lokalu, potrzebujemy biurka, fotela, tak aby 
się dało porozmawiać z osobą i jedna dosłownie szafa na dokumenty. Pani radna Ela 
zasugerowała abym powiedziała o punkcie konsultacyjnym rzeczywiście rozmawialiśmy aby 
rozbudować pomoc terapeutyczną dla naszych mieszkańców. Dotychczas jeden terapeuta 
przyjmował mieszkańców. Od 2017 roku mamy taki punkt konsultacyjno-informacyjny, który 
funkcjonuje w wynajętym lokalu w budynku parafii przy ul. Narutowicza po starej aptece. W tej 
chwili zatrudniamy dwóch terapeutów od uzależnień, zatrudniamy też panią psycholog i 
pedagoga, specjalistę do spraw osób stosujących przemoc w rodzinie. Mieszkańcy chętnie 
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korzystają z tej formy pomocy. Jest to też punkt bardzo przydatny dla ośrodka pomocy 
społecznej a konkretnie dla zespołu interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy. 
Coraz częściej mamy do czynienia z osobami uzależnionymi od alkoholu i stosującymi 
przemoc. Często wpływają do komisji wnioski od zespołu interdyscyplinarnego o podjęcie 
działań wobec osoby stosującej przemoc o podjęcie działań w kierunku leczenia odwykowego.  
To dzięki ekipie psycholog, pedagog mamy możliwość skierowania osób na takie spotkania, 
zajęcia czy terapię. Z panem burmistrzem o lokalu będziemy jeszcze rozmawiać. To wszystko 
dziękuję. Jak pytania są to bardzo proszę.  
 
Pytań nie było. 
 
5. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                         

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice; 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poinformował, 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 XIII/83/19 w sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę 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 zbycie nieruchomości gruntowych położonych                                              

w miejscowości Zakrze, stanowiących własność Gminy Łosice; 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poinformował, 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 XIII/84/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zakrze, 
stanowiących własność Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz 
Polskiej  Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie; 

 
Z-ca Przewodniczącego Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poinformował, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 



6 
 

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 XIII/85/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w 
Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej  Spółki Gazownictwa 
Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, która stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
4) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

i Gminy Łosice; 
 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady poinformował, 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 XIII/86/19 w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice, która 
stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
5) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poinformował, 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 XIII/87/19 w sprawie określenia 
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego która stanowi Załącznik Nr 17 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 

2028; 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił Panią Skarbnik 
o zabranie głosu. Na wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie. 
 
Skarbnik – Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę to została ona 
dostosowana do zmian w budżecie miasta i  gminy, nie zaszły tam istotne zmiany. Dziękuję.  
 
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 XIII/88/19 w sprawie zmiany 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028, która stanowi 
Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poinformował, 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 XIII/89/19 w sprawie zmian w 
budżecie gminy w 2019 roku, która stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu komisji 
wytypowano radnych Pana Mirosława Dymowskiego i Pana Romualda Jóźwiaczuka na 
przedstawicieli Miasta i Gminy Łosice w Radzie Społecznej działającej przy SPZOZ w 
Łosicach.  
Z-ca Przewodniczącego Rady zarządził głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami. 
 
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”, wyraziła zgodę aby radny Pan Mirosław Dymowski był 
przedstawicielem Miasta i Gminy Łosice w Radzie Społecznej działającej przy SPZOZ w 
Łosicach. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego 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”, wyraziła zgodę aby radny Pan Romuald Jóźwiaczuk był 
przedstawicielem Miasta i Gminy Łosice w Radzie Społecznej działającej przy SPZOZ w 
Łosicach. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
Pani Teresa Trocewicz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Żeromskiego w Łosicach                         
w imieniu mieszkanki niewidomej przy ulicy Kochanowskiego prosi o budowę chodnika przy 
najmniej po jednej stronie ul. Kochanowskiego aby można było bezpiecznie wyjść na spacer. 
Przy ul. Parcele jest zarośnięte pobocze rodzice martwią się o powrót swoich dzieci ze szkoły 
bo nie ma chodnika. 
 
Burmistrz poprosił o ujęcie we wniosku budżetowym sprawy dot. chodnika przy ul. 
Kochanowskiego.  
 
Pani Teresa Trocewicz odpowiedziała, że co roku składa takie wnioski budżetowe.  
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Burmistrz jeżeli chodzi o Parcele jest to droga powiatowa i trzeba złożyć wiosek w starostwie 
powiatowym.  
 
Pani Teresa Trocewicz zapytała czy jest zrobiona dokumentacja na ulicy Polnej? 
 
Burmistrz będziemy chcieli pozyskać środki zewnętrzne na tą inwestycję. Została zrobiona 
dokumentacja. Sprawa jest w toku. 
 
Pani Teresa Trocewicz zapytała o ul. Piaskowa i Żwirową.  
 
Burmistrz – Pani jest przewodniczącą tego osiedla?  
 
Pani Teresa Trocewicz – tak. 
 
Burmistrz - Wie Pani, że przez dwa lata została utwardzona, podniesiona droga bo nie było 
tam dojazdu sukcesywnie są wykonywane inwestycje na tych ulicach. Myślę, że wykładnią do 
inwestowania jest liczba mieszkańców i ich potrzeb. Niestety trzeba będzie chwile poczekać, 
ulica Polna czeka ileś tam lat, natomiast Piaskowa i Żwirowa są to ulice które wsparliśmy w 
ostatnich dwóch latach naszymi środkami finansowymi. O ile się dobrze orientuje tam na dzień 
dzisiejszy są 3 czy 4 domy? Może jeszcze chwileczkę ale na pewno będziemy tam inwestowali. 
Proszę o złożenie wniosków na piśmie. To nie są zapytania tylko konkretnie wnioski 
inwestycyjne dlatego poproszę o złożenie ich na piśmie. Dziękuję. 
 
Pan Romuald Jóźwiaczuk Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego przekazał 
informację na prośbę ministra energii Pana Kraski,  iż w sobotę 31 sierpnia o godz. 18.30  
minister energii Pan Kraska chce się spotkać z mieszkańcami Łosic. 
 
Radna Pani Beata Wiewiórka zapytała Burmistrza czy coś już wiadomo w sprawie 
przydomowych oczyszczalni ścieków? 
 
Burmistrz odpowiedział, że czekamy jeszcze na informację od firmy, która analizuje zapisy 
umów.  
 
Burmistrz poprosił Radnych o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla powiatu łosickiego na odcinek drogi  od świetlicy do przejazdu PKP w Patkowie w kwocie 
42 500 zł. ok 200 m drogi. Burmistrz dodał, iż została zrobiona wstępna wycena firmy, która 
wygrywa w gminie przetargi i została zrobiona w dobrych cenach kalkulacja. Po rozmowach z 
zarządem powiatu jest również zgoda na dofinansowanie w 50% zadania. Łączny koszt 
inwestycji wg kalkulacji to 85 663,94 zł.  
 
Z-ca Przewodniczącego Rady poprosił radnych o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla powiatu łosickiego na odcinek drogi  od świetlicy do przejazdu PKP w 
Patkowie w kwocie ok. 42 500 zł. czyli 50% zadania. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla 
powiatu łosickiego na odcinek drogi  od świetlicy do przejazdu PKP w Patkowie w kwocie 
42 500 zł. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 
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7. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 17.20 Z-ca Przewodniczącego Rady Pan 

Mariusz Zacharczuk zamknął XIII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁ: 

Wioleta Częstochowska         Z-ca Przewodniczącego  

           Rady Miasta i Gminy  

         

               Mariusz Zacharczuk 

 

 

 


