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

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  27 grudnia 2019 r.  

Godzina rozpoczęcia: 14.00 

Godzina zakończenia: 16.50 

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. Katarzyna Klimiuk - Starosta Powiatu Łosickiego 

6. Ks. Sławomir Kapitan - Dziekan Proboszcz Parafii Św. Zygmunta w Łosicach 

7. Danuta Filipowicz  - Kierownik Referatu Podatków i Opłat 

8. Jerzy Walczyński -Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w   

   Urzędzie MiG w Łosicach 

9. Dorota Kozłowska  - Dyrektor ŁDK w Łosicach 

10. Franciszek Kowaluk - Prezes Spółki PKS w Łosicach 

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

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

13. Andrzej Stańczuk  - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach 

 

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

 

1. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska otworzyła XIX 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. 
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Lista obecności Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych stanowi                  

Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  

Zaproszenie na sesje stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

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. Informacja z działalności Spółki PKS w Łosicach. 
5. Informacja z działalności Spółki „Kom-Gaz” w Łosicach. 
6. Przegląd realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łosice. 
7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok; 

2) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 
3) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/84/91 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia                        

30 kwietnia 1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność 
gminy będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych; 

4) w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Łosice; 

5) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości 
gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Błonie 5B, stanowiącej własność Gminy 
Łosice na rzecz użytkowania wieczystego; 

6) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na 
2020 rok; 

7) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2020; 
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028; 
9) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku; 
10) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 

2028 oraz budżetu gminy Łosice na rok 2020: 
a) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028; 
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b) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej na 2020 rok             
w pełnej klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2028; 

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej na 2020 rok; 

e) przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028 oraz projektu uchwały 
budżetowej na 2020 rok przez Przewodniczących: Komisji Budżetowej                              
i Rozwoju Gospodarczego; 

f) dyskusja nad powyższymi projektami uchwał; 
g) przedstawienie ewentualnych wniosków; 
h) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami; 
i) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028. 
j) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Łosice na rok 2020. 
8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 
 
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: 
projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr XII/79/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 
16 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju 
autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego” oraz projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o wyrażenie zgody na wprowadzenie projektu uchwały w 

sprawie  uchylenia uchwały Nr XII/79/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 lipca 2019 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania pod 

nazwą „Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej komunikacji 

zbiorowej Powiatu Łosickiego” do porządku obrad w punkcie 7 podjęcia uchwał podpunkt. 8 

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”, wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w projektu uchwały do  
porządku obrad. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu 

 
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o wyrażenie zgody na wprowadzenie projektu 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego do porządku 

obrad w punkcie 7 podjęcia uchwał podpunkt. 9 

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”, wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w 
projektu uchwały do  porządku obrad. 
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Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu 

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 28 listopada 2019 roku 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 XVIII/19 z XVIII 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 Rady MiG miała miejsce 28 listopada 2019 r. 

29 listopada 2019 r.  Wydarzenie, w którym Burmistrz nie uczestniczył ale wspomniał o 
nim  - sesja historyczna z projektu realizowanego przez Łosicki Dom 
Kultury w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dotycząca 
Grodziska w Dzięciołach.  

30 listopada 2019 r. Reprezentacja Samorządu na Gali Ambasadorów Wschodu. 

4 grudnia 2019 r. Odbiór techniczny bloku przy ul. Czarkowskiego w Łosicach i 
budynku przy ul. Kilińskiego w ramach Programu Rewitalizacji ze 
środków Samorządu Woj. Mazowieckiego. 
Komisja Budżetowa Rady Miasta i Gminy Łosice. 

5 grudnia 2019 r. Spotkanie w sprawie Spółdzielni Socjalnej. 
Spotkanie w sprawie organizacji ruchu na ul. Czarkowskiego. 

6 grudnia 2019 r.  Mikołajki, Turniej organizowany przez Młodzieżowa Radę Miasta i 
Gminy Łosice. Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Wiśniew 
uczestniczyła w turnieju.  
Konkurs literacki im. Romualda III Mikoszewskiego. Burmistrz dodał, 
że wpłynęła również praca ze Stanów Zjednoczonych oraz 
podziękował Dyrektor ŁDK za organizację. Na zakończenie 
konkursu odbył się Koncert Katarzyny Groniec.  

10 grudnia 2019 r. Spotkanie Mikołajkowe w ŁDK.  

11 grudnia 2019 r.  Spotkanie wspólnie z prezesem Kom-Gazu i prezesem 
Nieskażonego Środowiska w sprawie wysypiska.  
Walne Zebranie Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin. 

12 grudnia 2019 r.  Podpisanie aktu notarialnego.  

13 grudnia 2019 r.  Uregulowanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie  
wraz z Panią Skarbnik.  

14 grudnia 2019 r.  Jarmark Bożonarodzeniowy w Parku, odbyło się po raz pierwszy 
miejskie spotkanie opłatkowe. Burmistrz podziękował wszystkim za 
złożone życzenia oraz dla wszystkich osób zaangażowanych w 
organizację wydarzenia.  
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16 grudnia 2019 r.  Spotkanie ze Skarbnik ,Sekretarz i audytorem. W związku z tym, że 
budżet Miasta i Gminy Łosice przekroczył 40 mln złotych 
obligatoryjnie trzeba wykonać audyt.  

17 grudnia 2019 r.  Odbiór techniczny drogi klęskowej wspólnie z samorządem 
powiatowym na odcinku Meszki ,Chotycze Kolonia.  

 Opłatek powiatowy w Starostwie Powiatowym. 

18 grudnia 2019 r.  Walne Zebranie w Nieskażonym Środowisku. 
Walne Zebranie w Lokalnej Grupie Działania Tygiel Doliny Bugu. 
Spotkanie w sprawie kurników. W spotkaniu udział wzięli radni, 
pracownicy merytoryczni z Urzędu, sołtysi.  Powstają 3 nowe kurniki 
na działkach w okolicy Szańkowa.  Tam gdzie są protesty 
społeczeństwa wydajemy decyzje negatywną i na przykład w 
Chotyczach są dwie inwestycje oprotestowane wpłynęło ponad 50 
protestów . W Szańkowie procedura trwała ponad rok i nikt nie zgłosił 
żadnego protestu i nie było podstawy do wydania negatywnej 
decyzji. Na spotkaniu był też przedstawiciel sanepidu, który 
zadeklarował, że sanepid zmienia kierunek i też wnikliwie będą 
oceniali inwestycje. Jest to dobra informacja dla osób 
zainteresowanych tematem.  

19 grudnia 2019r.  Spotkanie wraz z Przewodniczącą Rady w Urzędzie 
Marszałkowskim z parlamentarzystami.  

20 grudnia 2019 r.  Uczestnictwo na zaproszenie strażaków w opłatku w Państwowej 
Straży Pożarnej w Łosicach.  
Spotkanie w ramach projektu z mieszkańcami ul. Czarkowskiego i 
ul. Kilińskiego.  

 

2) Przewodniczącej Rady 

Udział w komisjach działających przy Radzie Miasta i Gminy Łosice. 

14 grudnia 2019 r. – Miejski opłatek z mieszkańcami podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 
w Parku w Łosicach. 
17 grudnia 2019 r. – Opłatek w Starostwie Powiatowym w Łosicach. 
19 grudnia 2019 r. – Spotkanie w Warszawie w Urzędzie Marszałkowskim wraz                                           
z Burmistrzem.  
 
4. Informacja z działalności Spółki PKS w Łosicach. 
 
Pan Franciszek Kowaluk poinformował, iż sprawozdanie co rocznie składa organom spółki, 
czyli radzie nadzorczej i zgromadzeniu wspólników. Od czasu do czasu samorządom, które 
są udziałowcami spółki. Za wyjątkiem Miasta i Gminy Łosice oraz powiatu łosickiego inne 
samorządy nie proszą o sprawozdania i w mniejszym zakresie interesują się losami spółki.  Za 
11 miesięcy spółka otrzymała wynik finansowy z działalności ogółem  w granicach 0 – 6 000 
zł straty z działalności ogółem. Z działalności przewozowej strata wynosi ponad 400 000 zł. 
Inną działalnością spółki pokryta jest strata. Prezes odniósł się do uchylenia uchwały nr 
XII/79/19 Rady Miasta i Gminy Łosice, wolałby aby  ta deklaracja złożona do programu 
pilotażowego była realizowana. Ustawa weszła  w życie 18 lipca i starostwo powiatowe stało 
się organizatorem w pewnym zakresie publicznego transportu zbiorowego w charakterze 
użyteczności publicznej. Na operatora transportu w oparciu o ustawę o funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych i ustawę o publicznym transporcie zbiorowym został wybrany PKS 
Łosice. Umowę realizujemy niespełna 3 miesiące. Jest ona z pewnymi problemami 
realizowana tzn. zdaniem prezesa Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego nie wywiązuje 
się z realizacji tej umowy. Wpływa to negatywnie na płynność finansową PKS. Może nawet 
dojść do pozwu organizatora czyli starostwa powiatowego przeciwko marszałkowi woj. 
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Mazowieckiego. Prezes podkreślił, że opinie prawne i przepisy prawne są takie, że Marszałek 
powinien realizować dopłaty do rekompensaty do utraconych wpływów z ulgowych przejazdów 
ustawowych, które realizuje PKS  i marszałek jako zadanie zlecone rządu powinien to 
realizować. Do tej pory nie zostały zrealizowane dopłaty za wrzesień październik i listopad.  
Spółka nie ma zaległości przeterminowanych, nie ma odsetek karnych. PKS utrzymuje 
płynność finansową dzięki różnym kredytom szczególnie kredytu obrotowego w rachunku 
bieżącym. Również w ciągu roku na pewno wymierną pomocą było odroczenie płatności przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice drugiej raty podatku od środków transportowych oraz 
częściowo podatku od nieruchomości. W poniedziałek PKS musi zapłacić kwotę ponad 
130 000 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy Łosice. Spółka zatrudnia ponad 60 osób. 49 na 
umowę o prace oraz 12 osób na umowę zlecenie. Spółka realizuje zadania własne samorządu 
czyli dowóz dzieci do szkół i odwóz, a w niektórych przypadkach nawet opiekę. Dlatego spółka 
została skomunalizowana. Prezes korzystając z okazji, że jest obecna Pani starosta podczas 
sesji podziękował jej  za podjęcie działań i przekonanie zarządu powiatowego żeby powiat stał 
się organizatorem  publicznego transportu zbiorowego w określonym zakresie na 23 linie 
komunikacyjne. Pani starosta wystąpiła z wnioskiem do wojewody mazowieckiego jako 
również organizator transportu na 31 linii komunikacyjnych na cały 2020 rok z możliwością 
dofinansowania maksimum złotówkę przez wojewodę do każdego kilometra nierentownego. 
Warunkiem  bycia organizatorem transportu jest pokrycie minimum 10 % deficytu każdej linii 
komunikacyjnej każdego kilometra. Jest to wyzwanie dla powiatu, jest to ok. planowane 66 000 
zł. Gdyby ta kwota została podzielona na gminy powiatu łosickiego, na których liniach będzie 
realizowany transport to udział byłby proporcjonalny dla powiatu  w ramach porozumienia w 
stosunku przebiegu na tych 31 liniach komunikacyjnych. Udział miasta i gminy w przebiegu 
wynosi 32% to ok. 20 000 - 22 000 zł. – roczne dofinansowanie do linii komunikacyjnych w 
ramach podpisanej umowy z wojewodą. Na zakończenie prezes życzył sobie i mieszkańcom 
aby spółka nadal istniała i nie podzieliła losu  PKS np. w Częstochowie gdzie z przyczyn 
ekonomicznych został przeznaczony do likwidacji.  
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko zapytał kiedy będzie autobus kursował na trasie Patków, 
Patków Prusy, Dzięcioły, Nowosielc do Łosic. W obecnej chwili autobus nie wraca do Łosic 
tylko jedzie w stronę Niemojek.  
 
Prezes odpowiedział, że jest otwarty na propozycję.  Łączone kursy do Niemojek, czy dalej w 
kierunku Ruskowa są powodem niezadowolenia mieszkańców. Dla przewoźnika jest taniej bo 
jest jeden autobus, jeden kierowca i zabiera wszystkich. Prezes dodał, że na wnioski jest 
otwarty, tym bardziej,że została wyremontowana droga  i postara  się wniosek zrealizować.  
 
5. Informacja z działalności Spółki „Kom-Gaz” w Łosicach. 
 
Prezes Spółki Kom-Gaz Pan Michał Lewczuk – największym problemem w funkcjonowaniu 
spółki jest problem śmieci. Problem zarówno rosnących cen jak i problem z 
zagospodarowaniem. W ubiegłym roku cena odbioru śmieci wzrosła z 300 zł za tonę do 400 
zł od maja, w tym miesiącu śmieci oddawane były za 700 zł za tonę. Przy ilości ok 170 ton 
miesięcznie daje to wzrost kosztów o 48 000 zł na miesiąc. Pomimo tych trudności spółka za 
10 miesięcy uzyskała zysk w wysokości powyżej 80 000 zł. Spółka jest po negocjacjach w 
sprawie umowy na odbiór odpadów z Miasta i Gminy Łosice. Na dniach będzie podpisana 
umowa. Głównym, wyzwaniem w przyszłym roku będzie wzrost ceny za śmieci. Zmienił się 
system odbioru odpadów. Cena będzie za tonę średnio odbioru i zagospodarowania odpadów 
nie tak jak teraz za frakcję. Spółka będzie starała się pilnować segregacji ponieważ jak wiemy 
segregacja jest obowiązkowa. Nowy grafik odbioru odpadów został rozdany sołtysom i 
opublikowany będzie na stronie spółki i gminy.  
 
Przewodnicząca Rady zapytała  w imieniu sołtysów o odbiór odpadów typowo gospodarczych 
tj. folia po kiszonkach. 
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Prezes Spółki Kom-Gaz – folii po kiszonkach nie będziemy odbierać. W związku z wejściem 
zmian w ustawie śmieciowej gmina ma zapewnić odbiór folii po kiszonkach. Na jakim etapie 
jest gmina odpowie Burmistrz. 
 
Burmistrz – Narodowy Fundusz ogłosił program na zagospodarowanie folii i my składamy 
wniosek w ramach tego programu. Aczkolwiek już nas przestrzegają, że cena do której 
dofinansuje Narodowy Fundusz to 500 zł za tonę natomiast ta cena może znacznie wzrosnąć 
i trzeba będzie dokładać z własnych środków na razie składamy wniosek i zobaczymy jakie 
będą dalsze koleje tego programu.  
 
6. Przegląd realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łosice. 
 
Pan Jerzy Walczyński przedstawił realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łosice w 
2019 r., który stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
7. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 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 nie 

opiniowała projektu 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. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Dymowski poinformował, iż 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

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 XIX/121/19 w 
sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok, która stanowi 
Załącznik Nr  11 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 
 
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 nie 

opiniowała projektu powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Dymowski poinformował, iż 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 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 XIX/122/19 w sprawie uchwalenia 
Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, która stanowi Załącznik Nr  
13 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/84/91 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia                        

30 kwietnia 1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych stanowiących 
własność gminy będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub 
prawnych; 

 
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 nie 

opiniowała projektu 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. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Dymowski poinformował, iż 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 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 XIX/123/19 w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XII/84/91 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie 
sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność gminy będących w 
użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych, która stanowi Załącznik Nr  15 
do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
4) w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 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 nie 

opiniowała projektu powyższej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska poinformowała, iż Komisja 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Dymowski poinformował, iż 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 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 XIX/124/19 w sprawie określenia 
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łosice, która 
stanowi Załącznik Nr  17 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
5) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości 

gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Błonie 5B, stanowiącej własność Gminy 
Łosice na rzecz użytkowania wieczystego; 

 
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 nie 

opiniowała projektu 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. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Dymowski poinformował, iż 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 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 XIX/125/19 w sprawie sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 
Łosicach przy ul. Błonie 5B, stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz użytkowania 
wieczystego, która stanowi Załącznik Nr  19 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
6) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice 

na 2020 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.  
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 

poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Dymowski poinformował, iż 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 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 XIX/126/19 w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok, która stanowi 
Załącznik Nr  21 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
7) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2020; 
 
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. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Dymowski poinformował, iż 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 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 XIX/127/19 w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2020, która stanowi Załącznik Nr  23 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
8) w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/79/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 lipca 

2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie 
rozwoju autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”; 

 
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 nie 

opiniowała projektu 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. 
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Dymowski poinformował, iż 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 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 XIX/128/19 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XII/79/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej komunikacji 
zbiorowej Powiatu Łosickiego”, która stanowi Załącznik Nr  25 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
9) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 
 
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 nie 

opiniowała projektu 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. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Dymowski poinformował, iż 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 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 XIX/129/19 w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, która stanowi Załącznik Nr  27 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. 
 
10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-

2028; 
 
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 14 radnych, przy 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIX/130/19 w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028, która 
stanowi Załącznik Nr  29 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu. 
 
11) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku; 
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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 14 radnych, przy 13 radnych  biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIX/131/19 w 
sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku, która stanowi Załącznik Nr  31 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu. 
 
12) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 

– 2028 oraz budżetu gminy Łosice na rok 2020: 
 
 
a) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028; 
 
Powyższe przedstawiła Pani Skarbnik. 
 
 
 
Na salę obrad przybył Ksiądz Dziekan Kanonik Sławomir Kapitan w związku z powyższym  
Przewodnicząca Rady poprosiła księdza o słowo i o modlitwę oraz wspólną kolędę.  
 
Ksiądz Dziekan Kanonik Sławomir Kapitan złożył wszystkim życzenia świąteczno – 

noworoczne, odczytał Ewangelię wg Św. Łukasza i po odśpiewaniu kolędy  „Wśród nocnej 

ciszy” podzielono się opłatkiem. 

b) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej na 2020 rok w pełnej 
klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

 
Powyższe przedstawiła Pani Skarbnik. 
 
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2028; 
 
Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 
sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2020 – 2028, która stanowi Załącznik 
Nr 33 do niniejszego protokołu. 
 
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2020 rok; 
 
Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 
sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, która stanowi Załącznik Nr 34 do niniejszego 
protokołu. 
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e) przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028 oraz projektu uchwały budżetowej na 
2020 rok przez Przewodniczących: Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego; 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk 
poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
na lata 2020 – 2028 oraz projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. 
 
f) dyskusja nad powyższymi projektami uchwał; 

 
Dyskusji nie było. 
 
g) przedstawienie ewentualnych wniosków; 
 
Wniosków nie zgłoszono. 
 
h) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami; 
 
Wniosków nie zgłoszono. 
 
i) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łosice na lata 2020 – 2028. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. 
 
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 XIX/132/19 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028, która stanowi Załącznik Nr  35 
do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 36 do niniejszego protokołu. 
 
j) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na 

rok 2020. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. 
 
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 XIX/133/19 w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2020, która stanowi Załącznik Nr  37 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 38 do niniejszego protokołu. 
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8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Sołtys Sołectwa Rudnik Pani Anna Marszałek w imieniu drużyny Bezimienni, którzy 
organizowali Turniej Charytatywny Piłki Halowej podziękowała Panu Burmistrzowi, Pani 
Staroście i radnym za uczestnictwo w turnieju, za czynny udział i powiedziała, że nie był to 
ostatni turniej i zaprosiła na kolejne turnieje, a za ten szczególnie podziękowała.  
 
Burmistrz pogratulował Bezimiennym za działanie i wspaniałą organizację młodych ludzi, 
którzy chcą coś dobrego zrobić.  
 
9. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.50 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XIX sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁ: 

Wioleta Częstochowska         Przewodnicząca  

        Rady Miasta i Gminy  

         

               Ewa Hornowska 

 

 

 

 

 

 

 


