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

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  30 września 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.30 

Godzina zakończenia: 16.45 

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 

Radni, którzy się spóźnili: Elżbieta Knapiuk 

 Karol Kordaczuk  

 

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. Adam Wawryniuk - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach 

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

8. Barbara Bahniuk - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 

9. Dorota Kozłowska - Dyrektor ŁDK 

10. Sławomir Zaniuk -Komendant Państwowej Straży Powiatowej w Łosicach 

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

 

1. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska otworzyła XV 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. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż zgodnie z przepisami 

sesja rady jest nagrywana i transmitowana. 

 

Lista obecności Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych stanowi                  

Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  

Zaproszenie na sesje stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 
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2. Sprawy organizacyjne. 

 

1) stwierdzenie quorum  

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska na podstawie listy obecności potwierdziła 

obecność 13 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. Omówienie sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Łosice. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia 
gminnego; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łosice; 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację 
zadania inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni na drodze Nr 2003W Patków – 
Dzięcioły w miejscowości Patków na odcinku od świetlicy wiejskiej do przejazdu 
kolejowego PKP na odcinku o długości około 190 m”; 

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

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

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 
 
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania 

inwestycyjnego „Odbudowa drogi powiatowej nr 2026W Woźniki-Czuchleby-Chotycze w 

miejscowości Meszki, Chotycze Kolonia i Chotycze na odcinku od km 4+470 do km 5+597 

oraz od kom 5+670 do km 6+688, o łącznej długości 2.145 km”. Kwota wsparcia dla powiatu 

to 204 759 zł.  

Radna Pani Barbara Szymaniuk zapytała jaką kwotę dołożył wojewoda? 
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Burmistrz- całość zadania jest na 1 871 000 zł z programu rządowego wojewody  jest 

1 461 000 zł.  

Radny Pan Marek Kalicki zgłosił wniosek aby powołać komisję, która pojedzie na ul. Majora 

Zenona i sprawdzi jak są zalewane posesję, w związku z tym, że dzisiaj pada deszcz jest to 

dobry moment. Powiat twierdzi, że wszystko jest w porządku. 

Przewodnicząca Rady przerwała radnemu wypowiedź i poprosiła aby do końca sesji pozostał 

wiceprzewodniczący powiatu i w dalszym porządku obrad sprawa będzie omówiona w punkcie  

sprawy różne i wolne wnioski.   

Następnie Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby zgłoszony przez Burmistrza projekt 
uchwały umieścić w podpunkcie 4 podjęcia uchwał. 
 

Na salę obrad przybyła radna Pani Elżbieta Knapiuk, zwiększając liczbę radnych uprawnionych do 
głosowania do 14 radnych. 
 

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 

Więcej zmian do porządku nie zgłoszono. 

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. Omówienie sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Łosice. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia 
gminnego; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łosice; 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację 
zadania inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni na drodze Nr 2003W Patków – 
Dzięcioły w miejscowości Patków na odcinku od świetlicy wiejskiej do przejazdu 
kolejowego PKP na odcinku o długości około 190 m”; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację 
zadania inwestycyjnego „Odbudowa drogi powiatowej nr 2026W Woźniki-Czuchleby-
Chotycze w miejscowości Meszki, Chotycze Kolonia i Chotycze na odcinku od km 
4+470 do km 5+597 oraz od kom 5+670 do km 6+688, o łącznej długości 2.145 

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

6) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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7. Zamknięcie 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 8 do niniejszego protokołu. 

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 16 września 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 XIV/19 z XIV nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 
 
1) Burmistrza 
 
Ostatnia sesja miała miejsce 29 sierpnia 2019 r.  
 

30 sierpnia 2019r. Udział w wydarzeniu  Pożegnanie wakacji w Parku Miejskim w 
Łosicach. Występy łosickich zespołów. 

2 września 2019 r.  Uroczystości rozpoczęcia początku roku szkolnego.  
Konsultacje budżetu obywatelskiego. 

4 września 2019r. Spotkanie z konserwatorem zabytków. 

9 września 2019r. Podpisanie aktu notarialnego na działkę przy ul. Zdrowa. 

10 września 2019r. Udział wraz z prezesem spółki Kom-Gaz w konferencji na 
Uniwersytecie Warszawskim na temat alternatywnych rozwiązań 
gospodarki ściekowej szczególnie dla miejsc poza systemem 
kanalizacji. Ciekawe rozwiązania, niedaleko na Lubelszczyźnie 80 km 
od Łosic powstaje taka oczyszczalnia. 

11 września 2019r. Konferencja w MJWPU podsumowująca okres programowania. 

12 września 2019r Spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek 
samorządu terytorialnego.  

13 września 2019r Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice. 
Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Muzycznej w związku z remontem 
szkoły. 

14 września 2019r. Spotkanie z udziałem Pani Sekretarz, pracowników MOPSu i Komisją 
Alkoholową z Komisją Interdyscyplinarną z miasta Piastów. Spotkanie 
merytoryczne z wymianą uwag i spostrzeżeń. 

15 września 2019r. Dożynki powiatowe w Sarnakach. Łosice były godnie reprezentowane 
przez Koła Gospodyń Wiejskich za co Burmistrz im podziękował.  

16 września 2019r Sesja nadzwyczajna Rady Miasta i Gminy Łosice. 
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18 września 2019r. Przedstawiciele z organizacji AIESEC, młodzi ludzie z Algierii, Turcji i 
Hiszpanii, przyjechali do łosickiego I LO z tygodniową wizytą. Wraz z 
nauczycielami języka angielskiego, odwiedzili Urząd MiG w Łosicach. 

20 września 2019r.  Spotkanie z Panią Starostą, wójtami oraz przedstawicielami zarządu 
w sprawie finansowania dróg powiatowych. 

23 września 2019r. Rozmowa z Panem Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich z Węgrowa w związku z tematem ogłoszenia 
najprawdopodobniej w listopadzie przetargu na most w Łosicach.  
Burmistrz powiedział, że mając świadomość co się działo podczas 
frezowania drogi walczy o alternatywny objazd.  
Podpisanie aktu notarialnego na Sienkiewicza. 
Odbiór techniczny ul. Radzyńskiej. 
Posiedzenie wspólnej komisji Rady Miasta i Gminy Łosice. 

25 września 2019r. Koncert Patriotyczny „Póki Polska żyje w nas”. Koncert pod 
patronatem Pana Posła Milewskiego.  

26 września 2019r Sesja historyczna w ramach XVIII Podlaskich Spotkań Regionalnych 
w ŁDK. Grodzisko w Łosicach jest oszacowane obszarowo na 8 ha.  

27 września 2019r Szczyt Gospodarczy w Siedlcach. 
Zlot w Ośrodku Szkolno – wychowawczym. 

 
 
2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy. 
 
Uczestnictwo w Narodowym Czytaniu.  
8 września 2019r. na zaproszenie mieszkańców wsi Niemojki uczestnictwo w Święcie Plonów.  
15 września 2019 r, - dożynki powiatowe w Sarnakach. 
16 września  2019 r. – sesja nadzwyczajna Rady Miasta i Gminy Łosice. 
23 wrześni a2019 r. – komisja wspólna Rady Miasta i Gminy Łosice. 
Bieżące sprawy w biurze rady. 
 
4. Omówienie sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Łosice. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na komisji wspólnej obecny był przedstawiciel 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  W biurze rady są dostępne informacje dla 
zainteresowanych, niestety dzisiaj nie będzie przedstawiciela z ARMiR.  
Informacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi Załącznik Nr 10 do 
niniejszego protokołu.  
 
Pani Barbara Bahniuk omówiła sytuacje w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Łosice. 
Powyższa informacja stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.  
 
Na salę obrad przybył radny Pan Karol Kordaczuk, zwiększając tym samym liczbę radnych 
uprawnionych do głosowania do 15 radnych. 

 
5. Podjęcie uchwał: 
 
3) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia 

gminnego; 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na posiedzeniu komisji wspólnej zgłoszono 
następujących radnych do prac w komisji inwentaryzacyjnej, którzy wyrazili zgodę na prace w 
komisji: Roman Kasprowicz, Romuald Jóźwiaczuk, Karol Kordaczuk, Elżbieta Knapiuk, 
Tadeusz Jakoniuk. Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad każdą 
kandydaturą.  
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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”, powołała radnego Pana Romana Kasprowicza do Komisji 
Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 12 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”, powołała radnego Pana Romualda Jóźwiaczuka do Komisji 
Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 13 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”, powołała radnego Pana Karola Kordaczuka do Komisji 
Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 14 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”, powołała radną Panią Elżbietę Knapiuk do Komisji 
Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 15 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”, powołała radnego Pana Tadeusza Jakoniuka do Komisji 
Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz zarządzała głosowanie nad 
podjęciem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych przy 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XV/93/19 w 
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia 
gminnego, która stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
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4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej 
własność 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 XV/94/19 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łosice, która stanowi 
Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na 

realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni na drodze Nr 2003W 
Patków – Dzięcioły w miejscowości Patków na odcinku od świetlicy wiejskiej do 
przejazdu kolejowego PKP na odcinku o długości około 190 m”; 

 
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 XV/95/19 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania 
inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni na drodze Nr 2003W Patków – Dzięcioły w 
miejscowości Patków na odcinku od świetlicy wiejskiej do przejazdu kolejowego PKP 
na odcinku o długości około 190 m”, która stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na 

realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa drogi powiatowej nr 2026W Woźniki-
Czuchleby-Chotycze w miejscowości Meszki, Chotycze Kolonia i Chotycze na 
odcinku od km 4+470 do km 5+597 oraz od kom 5+670 do km 6+688, o łącznej 
długości 2.145”; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie nad 
podjęcie uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XV/95/19 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania 
inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni na drodze Nr 2003W Patków – Dzięcioły w 
miejscowości Patków na odcinku od świetlicy wiejskiej do przejazdu kolejowego PKP 



8 
 

na odcinku o długości około 190 m”, która stanowi Załącznik Nr 23 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
7)  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 XV/97/19 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028, która stanowi 
Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Pan Marek Kalicki opuścił salę obrad zmniejszając tym samym liczbę radnych uprawnionych do 
głosowania do 14 radnych. 

 
8) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poprosiła Panią Skarbnik o 
zabranie głosu. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Skarbnik  - Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, budżet miasta i Gminy Łosice zarówno 
po stronie wydatków jak i dochodów zwiększono o kwotę 586 136,65 zł. Zwiększenia 
dokonano w związku z wprowadzeniem do budżetu  planu dotacji otrzymanych z budżetu 
państwa przeznaczonych na: realizację zadań wynikających  z Ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego – 3 800 zł, zwrot części wydatków dokonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 
2018 r. 72 688,44 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 
uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 2 136 zł. Wprowadzenie dotacji z budżetu 
WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego  -9 099,18 zł, wprowadzenie do 
budżetu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 183 234 zł i zwiększenie 
planu dochodów bieżących o kwotę 325,179 zł w związku z dostosowaniem do aktualnej 
realizacji założonego planu. Oprócz tego dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami 
wydatków. Do najważniejszych zmian wydatków należą: zwiększenie planu wydatków o kwotę 
42 500 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania „Dotacja dla powiatu Łosickiego 
na realizację zadania: Wykonanie nawierzchni na drodze Nr 2003W Patków – Dzięcioły w 
miejscowości Patków na odcinku od świetlicy wiejskiej do przejazdu PKP na odcinku o długości 
ok. 190 m”, zwiększenie planu wydatków o kwotę 204 759 zł w związku z wprowadzeniem do 
budżetu zadania „Dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania Odbudowa drogi 
powiatowej nr 2026W Woźniki  - Czuchleby – Chotycze w miejscowości Meszki, Chotycze 
Kolonia i Chotycze …” wprowadzenie zadania pod nazwa :Budowa oświetlenia w ul. Św. 
Stanisława w Łosicach” – 50 000 zł. zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł w związku 
z realizacją zadania „Aktywizacja społeczna i gospodarcza  obszarów zdegradowanych 
poprzez realizację projektów Rewitalizacji na terenie MiG Łosice tj. Park Aleksandra 
Jagiellończyka i Przedszkole Samorządowe nr 2 w Łosicach. Zwiększenie planu wydatków o 
kwotę 6 920,03 w związku z realizacją zadania „Poprawa jakości i dostępności do mieszkań 
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komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizowanym, dzięki odnowie tkanki mieszkaniowej 
bloków komunalnych ul. Czarkowskiego. 4 i Kilińskiego 8. Zwiększenie planu wydatków o 
kwotę 10 000 zł w związku z realizacją zadania „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji 
sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice”, zwiększenie wydatków 
o kwotę 9 099,18 zł przeznaczonych na Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu województwa mazowieckiego, zwiększenie wydatków przeznaczonych na 
oświatę w kwocie 205 370 zł. dokonano również zmian w przedsięwzięciach realizowanych w 
ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku sołectw Chotycze, Czuchleby i Woźniki. Takie 
ważniejsze zmiany.  
 
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 XV/98/19 w sprawie zmian w 
budżecie gminy w 2019 roku, która stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. 
 
6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk zapytał                    
o urządzanie lasów, gdzie należy się zgłosić w tym temacie? 
 
Burmistrz odpowiedział, że do pok. Nr 16 w urzędzie. 
 
Na prośbę mieszkańca wsi Szańków minutą ciszy uczczono pamięć po zmarłym marszałku 
seniorze Sejmu RP Kornelu Morawieckim. 
 
Radna Pani Elżbieta Knapiuk – w miesiącu sierpniu podczas obrad sesji Rady, uchwalaliśmy 
dotację do budowy ul. Św. Stanisława, poprosiłam pana wicestarostę o ziemię na działkę 
gminną i otrzymałam obietnicę od pana wicestarosty ale niestety nie otrzymaliśmy ziemi w 
żadnej ilości. Kilka dni temu wykonałam telefon do kierownika zarządu dróg powiatowych, w 
odpowiedzi uzyskałam informację, że mam się przypominać do końca roku, w momencie kiedy 
przesieje ziemię kierownik to wówczas zdecyduje jaka ilość tej ziemi jest do przekazania. Czas 
nas nagli bo chcemy jeszcze w tym roku ten teren zniwelować i czy mamy w ogóle czekać na 
tą ziemię, czy otrzymamy ją w ogóle w jakiejś ilości ? 
 
Pan Adam Wawryniuk Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach – pozwoli Pani 
że ja odpowiem na to pytanie. Jak Pani zna ul. Św. Stanisława to nie jest ulica gruntowa tylko 
ulica betonowa i asfaltowa. Najpierw jest beton z asfaltem plus ziemia. Teraz ten beton z 
asfaltu odzyskam i skruszę go, a ziemia będzie dodatkiem do tej kruszonki. To nie była droga 
gruntowa żebym miał tej ziemi full. Jeżeli tej ziemi zostanie i starostwo powie aby dać je Pani 
to nie widzę problemu.  
 
Radna Pani Elżbieta Knapiuk – a czy jest Pan w stanie powiedzieć w jakim terminie? 
 
Pan Adam Wawryniuk – my nie dysponujemy własną kruszarką. Ja czekam w kolejce na 
kruszarkę.  
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko zgłosił, że na drodze w Dzięciołach są ubytki w drodze. We 
własnym zakresie mieszkańcy żużlu trochę przywieźli ale trzeba większą ilość by ją poprawić.  
 
Radny Pan Mirosław Dymowski – kruszonka ze Św. Stanisława jest.  
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Pan Adam Wawryniuk – Panie radny ja znam temat, teraz zaczęliśmy drugi etap remontu 
tylko pogoda nam nie pozwala, kruszonkę mamy jeszcze ale nie ze Św. Stanisława.  Dziękuję 
za uwagę.  
 
Radny Pan Marek Kalicki złożył oficjalny wniosek w sprawie ul. Majora Zenona. Zgłosił 
Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o powołanie komisji aby wraz                                            
z Przewodniczącym Zarządu Osiedlowego pojechali i zobaczyli jak są zalane posiadłości na 
ul.  Majora Zenona. Dzisiaj był tam dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i stwierdził, że nic nie 
widzi.  Radny kupił piach i wysypał go jednak to nie pomogło. Dzisiaj jest najlepszy dzień, by 
pojechać i zobaczyć.  Poprosił o nie odciąganie tego. Już dwa lata poprawiają i nic nie jest 
poprawione.  
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o złożenie wniosku na piśmie do Przewodniczącej Komisji 
Skarg, Wniosków  i petycji ale jest to droga powiatowa i rozpatrzenie będzie należało do 
zarządu dróg powiatowych.  
 
Radny Pan Marek Kalicki – jest to droga powiatowa ale kto dał pieniądze? Rada Miasta i 
Gminy Łosice nie ma  nic do powiedzenia? Więcej pieniędzy dali, niż powiat.  
 
Przewodnicząca Rady poprosiła dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o zabranie głosu. 
 
Pan Adam Wawryniuk – Panie Marku, żyjemy w cywilizowanym świecie i wystarczy złożyć 
pismo, że są jakieś niedogodności, a nie żeby Pan za rękaw łapał i tutaj swoje uwagi wstawiał. 
Byłem tam dzisiaj osobiście i proszę Pana ta droga jest zrobiona zgodnie z projektem. Jeżeli 
są jakieś uchybienia, proszę zgłosić to w cywilizowany sposób, pójdzie komisja i sprawę 
zobaczy, być może przyczyną są zatkane klatki. Na mieście również jest wiele takich 
problemów, to nie tylko u Pana.  
 
Radny Pan Marek Kalicki – niech radna Pani Ela spojrzy jak będzie szła bo to dotyczy jej 
okręgu. Ja jestem zalewany wspólnie z innymi i nie może tak być.  
 
Przewodnicząca Rady – proszę złożyć pismo do Zarządu Dróg Powiatowych.  
 
Sołtys Wsi Chotycze Kolonia Pani Elżbieta Osak - jakie zostało podjęte stanowisko w 
sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków? 
 
Burmistrz – czekamy cały czas na stanowisko firmy GEO, która wykonywała przydomowe 
oczyszczalnie. Jeżeli do końca września nie będzie odpowiedzi będziemy podejmowali inne 
środki. Na razie czekamy, chcemy to załatwić ugodowo.  
 
Sołtys Wsi Meszki Pan Sławomir Sawczuk podziękował Radzie za przychylność przy 
dofinansowaniu do drogi w Meszkach oraz podziękował dyrektorowi Zarządu Dróg 
Powiatowych za wycięcie krzaków przy krzyżówce w Meszkach. Było poproszone w 
cywilizowany sposób i jest załatwione.  
 
Pan Adam Wawryniuk – my od tego jesteśmy, proszę zgłaszać takie sprawy, a będziemy 
rozwiązywać problemy mieszkańców. 
 
Sołtys Wsi Niemojki Stacja Pani Weronika Mazurek również zgłosiła sprawę dotyczącą 
przejścia w Niemojkach.  
 
Pan Adam Wawryniuk odpowiedział, że z tematem się zapozna. 
 
Burmistrz – była komisja w sprawie przejścia, poprzedni Pan dyrektor Zarządu Dróg 
uczestniczył w komisji.  
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Radny Pan Mirosław Dymowski  poprosił sołtys Wsi Niemojki Stacja o zreferowanie debaty 
w której uczestniczyła delegacja z Łosic do Warszawy w sprawie uciążliwości powstawania 
ferm kurzych.  
 
Sołtys Wsi Niemojki Stacja Pani Weronika Mazurek – problem jest na dużą skalę. Debata 
była przydatna, jednak to, co  było w niej powiedziane to my, to już wszystko wiemy. Nie 
powiedziano nam nic nowego. A, to, co przedstawiali politycy, posłowie, senatorowie miało 
nam w jakiś sposób pomoc, lecz nie pomogło. To była typowa kampania pod nich. 
Organizatorzy przeprosili nas na koniec bo miało być w ten sposób, że politycy mieli wysłuchać 
nas i żeby współpraca później miała dalszy ciąg po wyborach. A jak się okazało takiego ciągu 
dalej nie będzie ze strony polityków. Uchwalono ustawę odległościową nie ukrywajmy na nie 
naszą korzyść lecz to był ukłon w stronę inwestorów. Bardzo ciekawe były reportaże doktorów, 
którzy przedstawili problemy typu zanieczyszczonego powietrza. Debata odbyła się 
aczkolwiek zapewnień stabilnych na naszą korzyść nie było.  
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Sportu Pani Marzanna 
Izdebska zgłosiła, że na ulicy Dolnej są zapadnięte kostki przy studzienkach i jest to 
niebezpieczne. Przewodnicząca Komisji przypomniała radnym o dzisiejszej wyjazdowej 
komisji do przedszkola w Niemojkach.  
 
7. Zamknięcie obrad 

 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.50 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XV sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁ: 

Wioleta Częstochowska         Przewodnicząca  

        Rady Miasta i Gminy  

         

               Ewa Hornowska 

 

 

 


