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

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  28 listopada 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.10 

Godzina zakończenia: 16.30 

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: 14 

Nieobecni radni: 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. Dorotra Kozłowska  - Dyrektor ŁDK w Łosicach 

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

8. Sławomir Zaniuk - - Komendant PSP w Łosicach 

9. Janusz Żuk - Prezes Związku Komunalnego „Nieskażone       

   Środowisko" w Łosicach 

10. 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 XVIII 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 poprzedniej sesji. 

3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 
1) Burmistrza 
2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy. 

4. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i 

Gminy Łosice; 
2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz określenia stawki opłaty podwyższonej; 

3) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i 
trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 

5) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

6)  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania 
podatku rolnego na rok 2020 na obszarze Miasta i Gminy Łosice; 

7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w 
tym podatku; 

8) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 
2020 oraz zwolnień w tym podatku; 

9) w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

10) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego 
na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Łosicach stanowiącej własność 
Gminy Łosice; 

11)  w spawie nadania nazwy ulicy w Łosicach; 
12) 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. 
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13) w sprawie wyrażenia  zgody na wynajem bez przetargu części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Łosice 

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

15) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2018 rok. 
6. Przedstawienie informacji o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w 
Siedlcach dotycząca potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych. 

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

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 
 
Burmistrz zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały podpunkt 10 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego na okres powyżej 
3 lat nieruchomości położonej w Łosicach stanowiącej własność Gminy Łosice. Projekt 
omawiany był na komisjach.  
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o wyrażenie zgody na wycofanie w/w projektu uchwały z 

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”, wycofała projekt uchwały z  porządku obrad. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu 

 
Następnie 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 8 do niniejszego protokołu 

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 30 października 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 XVII/19 z XVII sesji Rady Miasta i 
Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
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3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 
 
1) Burmistrza 
 
Ostatnia sesja Rady MiG miała miejsce 30 października 2019r. 
 

2 listopada 2019 r. Tragiczne wydarzenie w sołectwie Meszki pożar domu 
jednorodzinnego. Burmistrz podziękował za wsparcie sołtysowi 
Meszek, Straży Miejskiej, Komendantowi Straży Pożarnej, M-
GPOPS za szybkie podjedzie działań pomocy. Obecnie został 
zakupiony ze zbiórek z parafii drewniany dom i jest wymieniane 
pokrycie dachu ze środków wygospodarowanych przez samorząd. 
Dzięki współpracy z Caritas jest uruchomione konto, na które 
można  wpłacać środki na pomoc dla rodziny z Meszek. 

5 listopada 2019 r.  Wraz  z Przewodniczącą Rady uczestnictwo w Komisji Budżetowej 
Rady Powiatu Łosickiego. 

6 listopada 2019 r. Ślubowanie pierwszych  klas w Zespole Szkół w Niemojkach. 

7 listopada 2019 r. Festiwal Pieśni Patriotycznej w Łosickim Domu Kultury. 
Spotkanie z firmą GEO w sprawie przydomowych oczyszczalni. 
Prezes Kom-Gazu później poinformuje o przebiegu spotkania.  

8 listopada 2019r. Spotkanie z parlamentarzystami. 

11 listopada 2019r. Święto Niepodległości. Uroczystość organizowana wspólnie z 
powiatem. 

12 listopada 2019 r.  Spotkanie wspólnie z radnymi. 

13 listopada 2019r. Uroczystość 40-lecia Oddziału ZUS w Siedlcach. 
Łosicki Dzień Seniora obchodzony po raz III w Łosicach. 

14 listopada 2019 r. Narada z dyrektorami szkół w sprawie sytuacji w oświacie. 
Spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łosickiej w sprawie 
obchodu 80-lecia tragedii Katyńskiej. 

19 listopada 2019 r.  Spotkanie z radnymi i przedsiębiorcami w sprawie podatków. 

20 listopada 2019r. Spotkanie z  radnymi i spółdzielniami mieszkaniowymi w sprawie 
segregacji odpadów komunalnych. 

21 listopada 2019r.  Udział w Warsztatach w  Świetlicy w Zakrzu w sprawie produktu 
regionalnego organizowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego. 
Objazd dróg ze starostą i radnym dotyczącym  inwestycji w 
Patkowie. 
Komisja Rady Miasta i Gminy Łosice. 

22 listopada 2019r.  Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Łosice. 

23 listopada 2019r. Udział w pogrzebie ojca wójta z Korczewa wraz z 2 radnymi. 

24 listopada 2019r.  Przekazanie wozu Strażackiego OSP Łosice. 

27 listopada 2019 r.  Debata o bezpieczeństwie w powiecie. 

28. listopada 2019r. Spotkanie organizacyjne w sprawie Orszaku Trzech Króli. 
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2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy. 
 
5 listopada 2019r. – udział w Komisji Budżetowej Powiatu Łosickiego. 
11 listopada 2019r. – Uroczystości odzyskania Niepodległości. 
19 listopada 2019r. – spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami w sprawie stawek podatkowych. 
20 listopada 2019r .- spotkanie ze wspólnotami mieszkaniowymi w związku z segregacją 
śmieci. 
21 listopada 2019r. – Komisja Wspólna Rady MiG Łosice 
24 listopada 2019r. -  przekazanie wozu strażackiego dla OSP Łosice. 
Bieżące prace w Biurze Rady. 
 
4. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

i Gminy Łosice; 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na komisji wspólnej projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie następnie poprosiła Panią Kingę Węsierską o wskazanie jakie 
nastąpiły zmiany w uchwale. 
 
Pani Kinga Węsierska -  Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, w związku z 
uchwaleniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nałożono na gminy szereg zmian m.in. w 
regulaminie utrzymania czystości porządku w gminach i w deklaracjach o wysokości opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi i zróżnicowanie stawek za odpady komunalne. 
Obowiązkiem właścicieli nieruchomości  zgodnie z art. 5 ustawy ust. 1 pkt 1 ustawy w/w będzie 
zbieranie wyłącznie w sposób selektywny powstałych na terenie zamieszkałych nieruchomości 
odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobami, które zostały określone teraz w 
regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz sposobem 
określonym na podstawie przepisów wydanych  na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy. W związku 
z powyższym właściciel nieruchomości nie będzie mógł zadeklarować zbierania odpadów 
komunalnych w sposób nieselektywny. Ustawa daje też możliwość kompostowania 
bioodpadów przez co zwalnia się w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych. 
Regulamin utrzymania czystości reguluje jak kompostowniki mają wyglądać.  Zmieniła się też 
częstotliwość odbioru bioodpadów i odpadów zmieszanych. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały. 
 
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 XVIII/107/19 w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice, która 
stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
 
 
 



6 
 

2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na komisji 
wspólnej projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
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 XVIII/108/19 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty 
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty 
podwyższonej, która stanowi Załącznik Nr  12 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków 
i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na komisji 
wspólnej projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
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 XVIII/109/19 w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, która stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
4) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na komisji 
wspólnej projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
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 XVIII/110/19 w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
która stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
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5) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na komisji 
wspólnej projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
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 XVIII/111/19 w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, która stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
6)  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczania podatku rolnego na rok 2020 na obszarze Miasta i Gminy Łosice; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na komisji 
wspólnej projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
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 XVIII/112/19 w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 
rok 2020 na obszarze Miasta i Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w 

tym podatku; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na komisji 
wspólnej projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych, przy 12 radnych biorących udział w głosowaniu 12 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XVIII/113/19 w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym 
podatku, która stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
8) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 

rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na komisji 
wspólnej projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
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obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XVIII/114/19 w sprawie określenia 
wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020 oraz zwolnień w 
tym podatku, która stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
9) w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na komisji 
wspólnej projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
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 XVIII/115/19 w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, która stanowi Załącznik 
Nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu. 
 
10) w spawie nadania nazwy ulicy w Łosicach; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na komisji 
wspólnej projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
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 XVIII/116/19 w sprawie nadania 
nazwy ulicy w Łosicach, która stanowi Załącznik Nr  28 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu. 
 
11) 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; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na komisji 
wspólnej projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych przy 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XVIII/117/19 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 
30  do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu. 
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12) w sprawie wyrażenia  zgody na wynajem bez przetargu części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Łosice; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na komisji 
wspólnej projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
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 XVIII/118/19 w sprawie wyrażenia  
zgody na wynajem bez przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Łosice, która stanowi Załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu. 
 
13) 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 XVIII/119/19 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028, która stanowi 
Załącznik Nr 34 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 35 do niniejszego protokołu. 
 
14) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poprosiła Panią Skarbnik o 
przedstawienie proponowanych zmian w budżecie  gminy w 2019 roku. 
 
Skarbnik omówiła proponowane zmiany w budżecie  gminy w 2019 roku. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały. 
 
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 XVIII/120/19 w sprawie zmian w 
budżecie gminy w 2019 roku, która stanowi Załącznik Nr 36 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 37 do niniejszego protokołu. 
 
5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2018 rok. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała iż radni zostali powiadomieni o nieprawidłowościach w 
złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.  Uwagi, które zostały skierowane z 
osobna do radnych powinny zostać usunięte w przyszłych oświadczeniach majątkowych. 
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6. Przedstawienie informacji o podmiotach, w których jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz opinia Prezesa Sądu 
Rejonowego w Siedlcach dotycząca potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy 
przez skazanych. 

 
Przewodnicząca Rady odczytała  informacje o podmiotach w których jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz opinię Prezesa Sądu 
Rejonowego w Siedlcach dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez 
skazanych. Podmiotem w którym będą wykonywane prace na cele społeczne będzie nadal 
Kom-Gaz Sp. z o.o. w Łosicach. 
 
7. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła Burmistrza o zabranie głosu w sprawie 5G przed 
odczytaniem stanowiska Rady.  
 
Burmistrz –szereg instytucji prosi urzędy aby zastanowić się nad siecią 5G, powoduje to 
zagęszczenie nadajników, które mogą mieć wpływ na zdrowie i zwiększenie natężenia pola 
magnetycznego. Na świecie np. w części USA są miejsca gdzie taka sieć nie funkcjonuje. 
Opinia ministerstwa zdrowia jest pozytywna i cyfryzacji również. Nie możemy się wykluczać z 
rozwoju technologicznego ale musimy też uwzględnić zdrowie i bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców.  Stąd dzisiejsze stanowisko, które Rada podejmie, że wyrażamy zgodę na 
rozwój natomiast, jako przedstawiciele mieszkańców chcemy mieć możliwość decydowania o 
tym czy na naszym obszarze będziemy mogli wdrożyć takie systemy i apelujemy o to, aby były 
zrobione bardziej szczegółowe badania, analizy jak też zapewniony ścisły monitoring 
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w środowisku.  
 
Przewodnicząca Rady odczytała stanowisko Rady Miasta i Gminy Łosice w związku z 
projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku o następującej treści: Rada Miasta i Gminy Łosice, 
popiera rozbudowę nowoczesnej infrastruktury dla mobilnego Internetu a tym samym rozwój 
całej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na przesyle danych,  ale z 
uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Miasto i Gmina Łosice jest gminą 
przyjazną rozwojowi przedsiębiorczości i rozbudowie istniejących sieci a tym samym 
wdrażaniu nowych standardów telekomunikacyjnych. Tego typu inwestycje z pewnością  będą 
miały pozytywny wpływ na rozwój miast i wsi, jednak budzą wątpliwości w kwestiach 
związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem obywateli w wyniku zwiększenia 
maksymalnych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.  W związku z 
powyższym Rada Miasta i Gminy Łosice stoi na stanowisku umożliwienia Jednostkom 
Samorządu Terytorialnego prawa decydowania o możliwości umieszczania nadajników na ich 
terenie oraz apeluje o dodatkowe badania i analizy nowej technologii 5G (w obszarze 
pilotażowym) i szczegółowy monitoring dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku. 

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 stanowisko, które stanowi Załącznik Nr 38 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 39 do niniejszego protokołu. 

 
Pan Tadeusz Chaciński Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zapytał o regulamin utrzymania 
czystości i porządku  na terenie Miasta i Gminy Łosice dokładnie o pkt 5 tego regulaminu, co 
się zmieniło w stosunku do poprzedniego regulaminu chodzi o częstotliwość odbierania. 
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Burmistrz – Pan Prezes troszkę później przyszedł, a był pracownik, który omawiał ten temat. 
Zapraszam do urzędu i zapozna Pan się z regulaminem u pracownika, który udzieli odpowiedzi 
na pana pytania. 
 
Przewodnicząca Rady – jeżeli zachodzi taka potrzeba mogę to odczytać? 
 
Prezes – nie, odbiorę w urzędzie. 
 
Sołtys Sołectwa Niemojki Stacja Pani Weronika Mazurek zapytała o odbiór gabarytów o 

sprzęt elektroniczny czy wszystkie urządzenia wystawiane do odbioru mają być sprawne? 

 
Prezes Kom-Gaz odpowiedział, że mają być kompletne i sprawne. 
 
Sołtys Sołectwa Niemojki Stacja – czy mogłabym usłyszeć ewentualnie ustawę, która to 
reguluje? 
 
Burmistrz – Szanowni Państwo, jeżeli ktoś wyjmuje z lodówki agregat i zostawia samą 
styropianową obudowę to, to jest odpad. Elektrourządzenie jest to całe kompletne urządzenie. 
 
Sołtys Sołectwa Niemojki Stacja – ale my za śmieci płacimy, drogi Burmistrzu, od 
mieszkańców dostałam informację, z pralki został wyjęty bęben, pralka nie została zabrana. 
 
Prezes Kom-Gaz – nie za wszystko się płaci, są pewne grupy odpadów za które się nie płaci. 
Ustawa reguluje dokładnie te kwestie. Sprzęt, który nie jest kompletny, nie jest sprzętem.  
 
Sołtys Sołectwa Niemojki Stacja – to, co mieszkańcy mają z tym sprzętem robić? 
 
Prezes Kom-Gaz – oddawać kompletny. 
 
Sołtys Sołectwa Niemojki Stacja – mieszkaniec wyjął potrzebną część z lodówki i co ma 
zrobić z pozostałą lodówką? 
 
Prezes Kom-Gaz – we własnym zakresie, bądź zapłacić dodatkowa opłatę u nas  albo w 
Nieskażonym Środowisku jeżeli się podejmie odbioru.   
 
Sołtys Sołectwa  Meszki Pan Sławomir Sawczuk zapytał jak ma wyglądać kompostownik. 
 
Przewodnicząca Rady – regulamin dostępny będzie na stronie internetowej ewentualnie u 
pracownika będzie można się dopytać.  Przewodnicząca Rady odczytała kwestie związane z 
kompostownikiem. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała że 15 grudnia w hali sportowej będzie organizowany 
charytatywny turniej m.in. turniej piłki halowej dla małej Wiktorii.  Warto wspomóc, będzie dużo 
atrakcji, a tą dziewczynką jest wnuczka byłego radnego.  
 
8. Zamknięcie obrad. 
 
 
Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.30 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XVIII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 



12 
 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁ: 

Wioleta Częstochowska         Przewodnicząca  

        Rady Miasta i Gminy  

         

               Ewa Hornowska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


