
1 
 

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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  16 września 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.30 

Godzina zakończenia: 15.45 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15  

 

Liczba obecnych radnych: 15 

Ponadto w obradach udział wzięli m.in.   

1. Mariusz Kucewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 

2. Małgorzata Łaska - Sekretarz Miasta i Gminy Łosice 

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

4. Anna Borkowska - Inspektor w Urzędzie MiG w Łosicach 

 

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 XIV 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 15 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  

 

Przewodnicząca Rady odczytała następujący proponowany porządek obrad: 
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1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne: 

1)  stwierdzenie quorum, 
2)  przedstawienie porządku obrad. 
3)  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.04-14-c534/19 pn. 

„Łosice otwarte na przedszkolaków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 

2) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 
2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Łosice; 

3) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
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 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 6 do niniejszego protokołu. 

3) przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 
 

Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół jest umieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej i wyłożony przed obradami sesji i dostępny był w Biurze Rady. 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła Protokół Nr XIII z XIII sesji Rady Miasta i Gminy 
Łosice. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

3. Podjęcie uchwał: 

 

1) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.04-14-c534/19 pn. 
„Łosice otwarte na przedszkolaków” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 
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 XIV/90/19 w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.04-14-c534/19 pn. „Łosice otwarte 
na przedszkolaków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, która stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
2) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 

2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice; 

 
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 XIV/91/19 zmieniająca 
uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice, 
która stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
 
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, przy 14 radnych biorących udział w głosowaniu, 14 głosami „za”, 
0  głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIV/92/19 w 
sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, która stanowi 
Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała o wpłynięciu do urzędu zaproszenia na bezpłatną 
debatę nt. przyszłości polskiego rolnictwa oraz obecnych problemów i perspektyw rozwoju, 
która odbędzie się 26 września w Warszawie. Tematem debaty będą główne problemy  
związane z ekspansją ferm przemysłowych w naszym kraju oraz przedstawienie alternatywnej 
wizji rozwoju wsi i rolnictwa.  Zainteresowane osoby udziałem w debacie proszone są o kontakt 
z pracownikiem urzędu. 
 

5. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 15.45 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska  zamknęła XIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  
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PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 

                                                                                                Ewa Hornowska 

 

 

 

 


