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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  7 października 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.50 

Godzina zakończenia: 16.00 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15  

 

Liczba obecnych radnych: 13 

Nieobecni radni: Marzanna Izdebska 

 Karol Kordaczuk 

Ponadto w obradach udział wzięli m.in.   

1. Mariusz Kucewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 

2. Małgorzata Łaska - Sekretarz Miasta i Gminy Łosice 

3. Marta Stasiuk - Skarbnik Miasta i Gminy Łosice 

 

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 XVI nadzwyczajną sesję Rady 

Miasta i Gminy Łosice, poinformowała iż sesja została zwołana na wniosek członków Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji , 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 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na przeprowadzenie obrad  

i podejmowanie prawomocnych decyzji.  

Lista obecności Radnych stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  
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2) przedstawienie porządku obrad  

 

Przewodnicząca Rady odczytała następujący proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne: 

1)  stwierdzenie quorum, 
2)  przedstawienie porządku obrad. 

3.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5. Zamknięcie obrad. 

Zmian do porządku obrad 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowała porządek obrad. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. 

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 13 radnych przy 12 radnych biorących udział w głosowaniu 12 głosami „za”, 
0  głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVI/99/19 w 
sprawie przekazania wniosku według właściwości, która stanowi Załącznik nr 7                                   
do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Radny Pan Mirosław Dymowski – projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według 

właściwości przygotowany był przez biuro rady, dlaczego tam są wstawione inicjały? 

Pani Wioleta Częstochowska odpowiedziała, iż projekt konsultowany był z panią mecenas i 

panem zajmującym się ochroną danych osobowych i było zalecenie aby wstawić same inicjały 

aby nie ujawniać danych osobowych. 

Radny Pan Mirosław Dymowski wniosek złożył przewodniczący osiedla, na którym 

występuje problem zalewanych posesji i jest on osobą publiczną nie rozumiem dlaczego są 

same inicjały.  

Pani Wioleta Częstochowska powtórzyła, iż takie było zalecenie osoby zajmującej się w 

urzędzie ochroną danych osobowych. 
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Przewodnicząca Rady – projekt uchwały opracowany był przez komisje skarg, wniosków                          

i petycji nie rozumiem dlaczego teraz są te pytania, jeżeli były jakieś uwagi należało je wtedy 

zgłosić? Przepisy RODO są interpretowane różnie przez różne osoby. Pani Wiola mówiła, że 

było to konsultowane bo pytałam jak mam to przeczytać. 

Radny Pan Mirosław Dymowski – jest to bardzo ważna sprawa, uchwała została 

przegłosowana, poruszam ten temat na przyszłość aby nie dać się ogłupiać do reszty. Ludzie, 

którzy zajmują się samorządem lokalnym nie powinny się utajniać. Osoba reprezentuje 

interesy mieszkańców, robi dobrą robotę i co, ma się wstydzić tego? Nie rozumiem. Po co się 

wybiera na przewodniczącego, czy radnego skoro się ma posługiwać inicjałami. Nie ma to 

sensu. 

5. Zamknięcie obrad.  

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.00 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska  zamknęła XVI nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.   

 

 

 

PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 

                                                                                                Ewa Hornowska 

 

 

 


