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

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  30 października 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.00 

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: 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. Danuta Filipowicz  - Kierownik Referatu Podatków i Opłat 

6. Urszula Konewko - Kierownik ZOWiK 

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

8. Mariusz Popławski - - Z-ca Komendanta PSP w Łosicach 

9. Kinga Węsierska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi  

 

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

 

1. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska otworzyła XVII 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 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 poprzednich sesji z dnia 30 września 2019 r. i z 7 października 

2019 r. 
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 

1) Burmistrza 
2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy. 

4. Stan oświaty na terenie Miasta i Gminy Łosice. 
5. Informacja na temat  niewłaściwych zachowań młodzieży oraz sposoby ich zapobiegania. 
6. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. 
7. Przedstawienie opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników o zgłoszonych 

kandydatach. 
8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020 – 
2023; 

2) w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 
2018 roku w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 
rok; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

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

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 
dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, stanowiącymi własność Gminy 
Łosice; 

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

7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 rok. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 
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Nie zgłoszono zmian do porządku obrad.  

Przewodnicząca Rady poprosiła 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 

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokoły z dnia 30 września 2019 r. i 7 października 
2019  są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i wyłożone przed obradami sesji i 
dostępne były 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 XV/19 z XV sesji Rady Miasta i Gminy 
Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14, przy 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr XVI/19 z XVI 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 odbyła się 30 września 2019r. 
 

1 października 2019 r. Związek Nieskażone Środowisko. 
Podpisanie wraz z Panią Skarbnik u wojewody umowy na 
dofinansowanie. 

3 października 2019r. Podpisanie umowy na energię elektryczną z PGE na nowe 
przyłącza. 
Uczestnictwo w Pieczarkaliach. na zaproszenie lokalnych 
pieczarkarzy firmy WOKAS. 

4 października 2019 r. Wizyta studyjna na terenie miasta Łosice radnych i burmistrza z 
gminy Tłuszcz. 

5 października 2019 r.   Uroczystość 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach.  

7 października 2019r. Oficjalny odbiór Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach. 
Odbiór FOGRu w Patkowie. W obydwu wydarzeniach 
uczestniczyła Pani Wicemarszałek Orzełowska. 
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 8 października 2019r. Rozmowa z dyrektorem Oddziału Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich  w Węgrowie w sprawie objazdu remontowanego 
mostu na drodze wojewódzkiej 698. 

9 października 2019 r. Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Świniarów. 

11 października 2019 r.  W Starostwie Powiatowym w Łosicach odbyło się spotkanie z 
Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim. Dotyczyło ono 
propozycji Ministerstwa adresowanych do samorządów i szkół. 
Burmistrz dodał, że dwie nasze szkoły zostały wyposażone w 
mobilne pracownie komputerowe, po 16 laptopów wraz z całym 
osprzętem.  
Łosicki Dzień Budowlańca połączony z 20-leciem Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego. 

14 października 2019r. Łosicki Dzień Edukacji Narodowej. 
Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku. 

18 października 2019 r. Spotkanie wraz z kierownikiem inwestycji, pracownikiem od dróg 
w siedzibie dyrekcji MZDW w Warszawie w sprawie objazdu na 
czas remontu mostu na rzece Tocznej. Burmistrz powiedział, że 
dostał zapewnienie, że będą elementy infrastruktury 
umożliwiający objazd czyli dodatkowy most techniczny nad rzeką. 
Padła deklaracja, że w przetargu, który ma być ogłoszony w 
listopadzie będą te objazdy ujęte dla wykonawcy żeby były na to 
środki i aby ktoś był zobligowany by tą infrastrukturę poprawić.  

21-23 października 
2019r. 

Uczestnictwo w podsumowaniu Partnerskiej Inicjatywy Miast 
wraz z Kierownikiem P. Walczyńskim i P. Kamińską. Łosice były 
najmniejszym miastem, był to głos małych samorządów. 

24 października 2019 r. Ślubowanie w klasach pierwszych szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Łosicach. 
Spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łosickiej w sprawie 
powołania i obchodów 80-leci zbrodni katyńskiej. W przyszłym 
roku jest 80 rocznica i jest pomysły aby to uczcić.  

25 października 2019r.  Po otrzymaniu pisma od szefa GEO Konsorcjum prowadzącego  
budowę przydomowych oczyszczalni Burmistrz odbył rozmowę 
telefoniczną z prezesem GEO. Nie do końca się zgodzili na nasze 
propozycję. 7 listopada przyjeżdżają do Łosic i będzie podjęta 
ostateczna decyzja jak finalnie sytuacje rozwiązać.  
Komisja Budżetowa Rady Miasta i Gminy Łosice. 
Zebranie Związku Wzajemności Członkowskiej TUW. 

28 października 2019r.  Zebranie wraz z przedstawicielami Rady w Nieskażonym 
Środowisku. 
Uroczyste Pożegnanie trzech pracowników Urzędu, którzy 
odeszli na emeryturę. 

29 października 2019r Spotkanie z projektantem mostu, dokumentacji. 
Spotkanie z firmą audytorską, wraz z panią skarbnik, sekretarz w 
związku z przekroczeniem kwoty w budżecie audyt jest 
obligatoryjny. 
Komisja Oświaty, Wychowania, kultury i Sportu Rady Miasta i 
Gminy Łosice. 

30 października 2019r. Spotkanie w sprawie odpadów komunalnych z prezesem Kom-
Gazu i pracownikiem urzędu.  

 
O godz. 15.20 na salę obrad przybył rany Pan Karol Kordaczuk,  zwiększając tym samym liczbę radnych 
uprawnionych do głosowania do 15 radnych. 
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2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy. 
 
7 października 2019r. – uroczyste otwarcie Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach. 
Sesja nadzwyczajna, otwarcie drogi w Patkowie. 
14 października 2019 r. –Łosicki Dzień Edukacji Narodowej w ŁDK.  
15 października 2019 r- Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łosicach. 
29 października 2019r. – udział w Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Sportu. 
Bieżące prace w Biurze Rady. 
 
 
4. Stan oświaty na terenie Miasta i Gminy Łosice. 
 
Pani Urszula Konewko przedstawiła informację o stanie oświaty, na terenie Miasta i Gminy 
Łosice, która stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady zapytała czy są jakieś pytania.  
Pytań nie było. 
 
5. Informacja na temat  niewłaściwych zachowań młodzieży oraz sposoby ich 

zapobiegania. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na komisji oświaty była przedstawicielka z Policji 
dzisiaj jest Zastępca Komendanta i poprosiła Z-cę Komendanta o przedstawienie w skrócie 
informacji.  
 
Pan Andrzej Stańczuk Zastępca komendanta Policji przedstawił informację na temat  
niewłaściwych zachowań młodzieży oraz sposoby ich zapobiegania, która stanowi Załącznik 
Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
6. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. 
 
Skarbnik przedstawiła informację z wykonania budżetu za i półrocze 2019 roku.  
 
Radny Pan Marek Kalicki, i radny Pan Zdzisław Mieleszko opuścili obrady sesji zmniejszając, tym 
samym liczbę radnych uprawnionych, do głosowania do 13 radnych. 
 

Pani Anna Sulińska Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, iż po zapoznaniu 
się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawionym na posiedzeniu 
komisji budżetowej oraz opinią przedłożoną przez RIO, która stanowi Załącznik Nr 12 do 
niniejszego protokołu, komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała informacje z wykonania 
budżetu za I półrocze 2019 roku.  
 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem informacji z wykonania budżetu 
za I półrocze 2019 roku. 
 
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”, przyjęła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 
roku. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
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Radni Pan Marek Kalicki i Pan Zdzisław Mieleszko powrócili na salę obrad zwiększając liczbę 
uprawnionych radnych do głosowania do 15 radnych. 
 

7. Przedstawienie opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników o 
zgłoszonych kandydatach. 

 
Pan Romuald Jóźwiaczuk, jako Przewodniczący Zespołu ds. opiniowania kandydatów na 
ławników odczytał opinię zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników o zgłoszonych 
kandydatach, która stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.  
 
8. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020 – 

2023; 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła powołanie Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia 

wyborów na ławników.  

Jako członka Komisji zgłoszono kandydaturę Pana Romana Kasprowicza, który wyraził zgodę 

na udział w pracy komisji. 

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 Romana Kasprowicza do komisji 

skrutacyjnej. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 

Jako kolejnego członka Komisji zgłoszono kandydaturę Pani Anny Sulińskiej, która wyraziła 

zgodę na udział w pracy komisji. 

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 radną Annę Sulińską do komisji skrutacyjnej. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

Jako kolejnego członka Komisji zgłoszono kandydaturę Pana Tadeusza Jakoniuka, który 

wyraził zgodę na udział w pracy komisji. 

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”, powołała radnego Tadeusza 

Jakoniuka do komisji skrutacyjnej. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali na Przewodniczącego Komisji Pana Romana 

Kasprowicza, który wyraził zgodę na pełnienie powyższej funkcji. 

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o sposobie głosowania i komisja 

skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zebrał karty do głosowania   

i wraz z pozostałymi członkami Komisji opuścił salę obrad celem zliczenia głosów  

i sporządzenia  protokołu z głosowania.  

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół  

z przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach, który jest 

Załącznikiem Nr 18 do niniejszego protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice wybrała 

następujące osoby do pełnienia funkcji ławnika w Sądzie Okręgowym w Siedlcach na kadencję 

2020-2023: 

1. Wojciech Knapiuk  

2. Ewa Syzdół, 

Koperta zawierająca karty do głosowania z przeprowadzonego wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego w Siedlcach w liczbie 15 szt. stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do 

Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję  2020-2023 i 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 XVII/100/19 w sprawie wyboru 

ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020 – 2023, która stanowi 

Załącznik Nr 20 do niniejszej uchwały. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 
rok; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej 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 XVII/101/19 w sprawie zmiany 
uchwały nr IV/18/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok, która stanowi Załącznik Nr 
22 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej 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 XVII/102/19 zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, która stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej 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 XVII/103/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta i Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu. 
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5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 
dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, stanowiącymi własność Gminy 
Łosice; 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zwróciła się do 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych stanowisk w powyższej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej 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 XVII/104/19 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 
nieruchomości, stanowiącymi własność Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr 28 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu. 
 
 
6)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 

2028; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie. Projekt 

uchwały nie był opiniowany przez komisje. 

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 XVII/105/19 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028, która stanowi 
Załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu. 
 
 
7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 rok. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Anna Sulińska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja nie opiniowała projektu powyższej uchwały. 
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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”, podjęła uchwałę Nr XVII/106/19 w sprawie zmian w 
budżecie gminy w 2019 rok, która stanowi Załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu. 
 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Pani Halina Rabuska Sołtys Sołectwa Zakrze podziękowała Panu Burmistrzowi za złożenie 
projektu na siłownie w Zakrzu oraz dla radnych za wsparcie tego projektu i dla pracowników 
urzędu m.in. Pani Joanna Kamińskiej za napisanie projektu. 
 
10. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.45 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XVII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁ: 

Wioleta Częstochowska         Przewodnicząca  

        Rady Miasta i Gminy  

         

               Ewa Hornowska 

 


