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PROTOKÓŁ Nr XX/20 
z XX sesji Rady Miasta i Gminy Łosice  

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  29 stycznia 2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.10 

Godzina zakończenia: 16.20 

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: 13 

Nieobecni radni: Mirosław Dymowski 

 Anna Sulińska 

  

 

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. Michał Lewczuk - Prezes Spółki Kom-Gaz w Łosicach 

6. Dorota Kozłowska  - Dyrektor ŁDK w Łosicach 

 

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

 

1. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska otworzyła XX 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. 

 

2. Sprawy organizacyjne. 

 

1) stwierdzenie quorum  
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Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska na podstawie listy obecności potwierdziła 

obecność 12 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 ŁDK, biblioteki miejskiej. 
5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i 
Gminy Łosice; 

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

3)  w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 

4) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice; 

5) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
6. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady za 2019 rok. 
7. Sprawy różne i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś zgłasza zmianę do porządku obrad? 

Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XVIII/108/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki 

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

podwyższonej. Wprowadzenie projektu uchwały związane jest z zakwestionowaniem jednego 

zapisu przez RIO. Mieliśmy przedstawioną dla mieszkańców stawkę z ulgą  za kompostownik, 

natomiast RIO stwierdziła, że nie powinna to być stawka, tylko podana kwota zastosowanej  

ulgi. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o wyrażenie zgody na wprowadzenie projektu uchwały w 

sprawie  zmiany uchwały Nr XVIII/108/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 

2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

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

opłaty podwyższonej do porządku obrad w punkcie 5 podjęcia uchwał podpunkt. 5 
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W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 12 radnych, przy 11 radnych biorących udział w głosowaniu 11 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 przegłosowanie całego porządku obrad. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 12 radnych, biorących udział w głosowaniu 12 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 8 do niniejszego protokołu. 

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 27 grudnia 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr XIX/19 z XIX 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 27 grudnia 2019 r. 

6 stycznia 2020 r. Udział w Orszaku III Króli. Burmistrz podziękował wszystkim 
zaangażowanym w to wydarzenie, radnym, ŁDK, KGW, służbom 
porządkowym. 

8 stycznia 2020 r. Udział w opłatku u ks. Biskupa w seminarium. Opłatek połączony z 
wydarzeniami Katolickiego Radia Podlasie, wyniki Top Regionu – MiG 
Łosice zostało wyróżnione za rewitalizację Parku, Przedszkola 
Samorządowego i budynków komunalnych, I miejsce w zasięgu 
słuchalności KRP. 

9 stycznia 2020 r. Spotkanie z Prezesem Firmy PERUN w sprawie inwestycji, rozwoju 
zakładu. 
Spotkanie ze starostą powiatowym w sprawie spółdzielni socjalnej.  

10 stycznia 2020 r.  Uczestnictwo wraz z członkami Nieskażonego Środowiska i prezesem 
Spółki Kom-Gaz w spotkaniu  w zakładzie utylizacji odpadów w 
Adamkach odnoście wspólnej współpracy. Sytuacja 
zagospodarowania śmieci jest bardzo trudna.  

11 stycznia 2020 r.  Wieczór kolęd w miejscowości Rudnik.  
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12 stycznia 2020 r.  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

13 stycznia 2020 r. Wizyta Burmistrza z Przemyślan Aleksandra Zozula w Gminie Łosice. 
Wspólne podpisanie wniosku do projektu z programów 
transgranicznych.  

14 stycznia 2020 r. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 
Powiatowym. 

15 stycznia 2020 r.  Spotkanie opłatkowe z pracownikami i emerytami  z Urzędu MiG w 
Łosicach. 

16 stycznia 2020r. Spotkanie z prezese Spółki WOKAS, spotkanie z udziałem dziekana, 
głównych organizatorów w celu podsumowania Orszaku III Króli . 

17 stycznia 2020 r. Spotkanie z radną i przewodniczącą osiedla oraz z mieszkańcami w 
sprawie ul. Żytniej.  
Posiedzenie zarządu OSP w Lipnie. 

18 stycznia 2020 r. Zebranie OSP w Meszkach. 

21 stycznia 2020 r. Spotkanie z nowym dyrektorem PGE w Białej Podlaskiej w związku z 
dalszą współpracą i konserwacją oświetleń. Współpraca układa się 
bardzo dobrze. Na ulicy Bialskiej i Kolejowej mamy wymienione 
oprawy na ledowe. Jest deklaracja, że kolejne 100 opraw zawiśnie na 
terenie Gminy. 
Spotkanie z radnymi i z firmą, która opracowuje studium 
uwarunkowań dla gminy.  

22 stycznia 2020r. Spotkanie podsumowujące kontrolę rejestru wyborców z dyrektorem 
KBW w Siedlcach. 

23 stycznia 2020 r.  XII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. 
Spotkanie z prezesem Spółdzielni Pasiakiem, starostą powiatowym, 
radnymi. 

28 stycznia 2020 r. Powiatowa Rada Rynku Pracy. 
Pogrzeb byłego sołtysa Pana Baltazara Wierzbickiego.  
Spotkanie z mieszkańcami w sprawie organizacji ruchu na ul. 
Czarkowskiego w Łosicach. 
Udział w komisji przed sesją.  

 
O godz. 15 22 na salę obrad przybył radny Karol Kordaczuk zwiększając liczbę radnych do 13. 
 

Burmistrz zwrócił się do sołtysów i przewodniczących osiedli i poinformował ich, iż Urząd 

Marszałkowski ogłosił nabór wniosków do budżetu obywatelskiego Mazowsza. I jest pomysł 

by zgłosić jakieś przedsięwzięcia z sołectw, czy z osiedli o charakterze nie inwestycyjnym np. 

warsztaty, zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla młodzieży seniorów, wydarzenia kulturalne. itp. 

Z pomysłami należy zgłaszać się do urzędu do pok. 39 do Pani Joanny Kamińskiej albo 

telefonicznie, bądź mailową. Termin zgłoszeń do 7 lutego 2020 r. Następnie będzie głosowanie 

mieszkańców na ten budżet.  

2) Przewodnicząca Rady 

6 stycznia 2020 r – Orszak III Króli. 

9 stycznia 2020 r. – Spotkanie z prezesem firmy PERUN. 

21 stycznia 2020 r. - Spotkanie z radnymi i z firmą, która opracowuje studium uwarunkowań 

dla gminy. 

23 stycznia 2020 r. -  Spotkanie w sprawie Spółdzielni Łosiczanka. 

26 stycznia 2020 r. – Łosickie kolędowanie w ŁDK. 
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28 stycznia 200r. – Spotkanie z mieszkańcami  ul. Czarkowskiego  i przedsiębiorcami w 

sprawie zmiany organizacji ruchu na tej ulicy. Posiedzenie komisji Rady Miasta i Gminy Łosice. 

4. Informacja z działalności ŁDK, biblioteki miejskiej. 
 
Pani Dorota Kozłowska  Dyrektor ŁDK przedstawiła informacje z działalności ŁDK i biblioteki 
miejskiej, która stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
  

5. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XX/134/20 w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice, która 
stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
2) 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XX/135/20 w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, która stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
3)  w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 
 
 
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 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XX/136/20 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XIX/128/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego, która stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 



6 
 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
4) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez 

Burmistrza 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XX/137/20 w sprawie określenia 
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Łosice, która stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
5) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII./108/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 

listopada 2019r. 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XX/138/20 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVIII./108/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019r. 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 19 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
6) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
 
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 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XX/139/20 w sprawie zmian w 
budżecie gminy w 2020 roku, która stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
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6. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady za 2019 rok. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o odczytanie sprawozdań. 

 

Z-ca Przewodniczącej Komisji Budżetowej Pani Barbara Szymaniuk odczytała 

sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej za 2019 rok, które stanowi Załącznik nr 23 do 

niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Karol Kordaczuk odczytał sprawozdanie z pracy 

Komisji Rewizyjnej za 2019 rok, które stanowi Załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska odczytała sprawozdanie z 

pracy Komisji Oświaty za 2019 rok, które stanowi Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Pani Beata Wiewiórka 

odczytała sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego za 2019 rok, które stanowi 

Załącznik 26 nr do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Beata Wiewiórka odczytała 

sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  za 2019 rok, które stanowi Załącznik 

27 nr do niniejszego protokołu. 

 

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 powyższe sprawozdania z prac 
stałych komisji za 2019 rok. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu. 
 
7. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Sołtys Sołectwa Zakrze Pani Halina Rabuska w związku z pożarem domu mieszkalnego w 
dniu 2 listopada 2019 r. w imieniu własnym i brata złożyła wielkie podziękowania na ręce Pana 
Burmistrza, który na miejsce pożaru przybył natychmiast wraz z pracownikami i sołtysem wsi 
Meszki  za zorganizowanie natychmiastowej pomocy poszkodowanym. Wielką życzliwość 
okazały poszczególne wsie z sołtysami i radnymi. Sołtys podziękowała również Parafii Św. 
Zygmunta w Łosicach wraz z ks. Kapitanem. Dom, który teraz stoi to dar serca i ofiarność 
parafian. Podziękowania skierowane zostały również dla sklepów spożywczych, chemicznych 
przedsiębiorców i wszystkim, co przekazali pomoc, dla kierownika i pracowników opieki 
społecznej w Łosicach, dla Straży Miejskiej. 
 
Sołtys Sołectwa Meszki Pan Sławomir Sawczuk również podziękował Burmistrzowi, 
Radzie, sołtysom z: Zakrza, Niemojek, Toporowa, Czuchleb za okazaną pomoc 
poszkodowanym. 
 
Burmistrz – przede wszystkim podziękowania to się należą sołtysowi i całej społeczności wsi 
Meszki bo to oni podjęli wyzwanie i pracowali od początku. Dziękuję, że są w gminie takie 
osoby, które chcą pomagać, wspierać w różnych trudnych sytuacjach. Bardzo dużą rolę 
odegrała straż miejska, która nadzorowała prace oraz pracownicy urzędu miasta, którzy 
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wsparli znajomością wiedzy budowlanej i projektowej. Jest to przykład tego, że potrafimy 
pomagać w różnych sytuacjach. Przypominam jednak, aby Państwo uczulali wszystkich, że 
ubezpieczenie jest to bardzo ważna rzecz, taka sytuacja losowa może nas wszystkich spotkać. 
Dziękuje bardzo wszystkim ludziom dobrego serca jeszcze raz.  
 
Burmistrz poprosił o przekazanie informacji mieszkańcom, że w związku ze zmianą ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach i regulaminów trzeba złożyć nowe deklaracje 
śmieciowe. Zgodnie z ustawą jest tylko segregacja.  
 
Mieszkanka – jako przedstawiciel społeczności łosickiej nurtuje nas problem odpadów jak 
również skażenie środowiska tymi odpadami, aczkolwiek nie zrozumiałe jest dla nas dlaczego 
wzrosły opłaty za odbiór odpadów, które muszą być zgodnie z ustawą zbierane selektywnie? 
Do tej pory była dobrowolność można było zbierać selektywnie, można było nie segregować. 
Teraz wszyscy musimy segregować i wszyscy musimy płacić za to więcej. Dlaczego? 
 
Burmistrz – ja nie rozumiem pytania, zmieniła się ustawa, to wszyscy wiemy, można tylko 
selektywnie, poproszę prezesa o krótką odpowiedź ile na początku jak zaczynaliście zbierać 
odpady kosztowała tona zmieszanych odpadów w RIPOKU, a ile teraz kosztuje tona? 
 
Prezes Spółki Kom-Gaz – na początku tamtego roku tona zmieszanych odpadów kosztowała 
300 zł, na koniec oddawaliśmy po 700 zł. Plastik oddajemy za tonę 300 zł, szkło ok 100 zł, a 
gdy zaczynaliśmy to było 25 zł za tonę szkła i plastiku. Tona plastiku kosztuje tyle, co tona 
zmieszanych odpadów na początku 2019 roku.  Jest problem z oddaniem i takie są powody 
zwiększenia ceny. Opłata za składowanie odpadów wzrosła do 240 zł. Jest to opłata którą się 
wnosi do Urzędu Marszałkowskiego RIPOK za tonę odpadów.  
 
Burmistrz  - jest to prosta matematyka poza tym jest jeszcze jedna sprawa aby odpowiedzieć 
na to pytanie. Do tej pory gmina i spółka mogła dokładać do śmieci w jakiś tam sposób. W tym 
momencie w związku ze zmianą ustawy mamy mieć odrębne konto do gospodarowania 
odpadami. W porównaniu z innymi samorządami miejskimi nasza cena nie jest wygórowana. 
Siedlce 21 zł jak dobrze pamiętam, Radzyń 20 zł. 
 
Mieszkanka – a Warszawa 10 zł. 
 
Burmistrz  - a od czego ma Warszawa, od metra? 
 
Mieszkanka – od osoby nie od metra. Jestem właścicielem mieszkania i wiem ile płacę za 
wywóz nieczystości, 10 zł i tutaj jest na to dokument. Jest to uchwała wspólnoty 
mieszkaniowej. Wie Pan na czym polega problem, że wspólnota mieszkaniowa oddaje śmieci 
do zakładu, który zajmuje się recyklingiem. Dzięki Bogu za to nie płaci tylko zarabia. U nas jest 
jak gdyby odwrotna sytuacja, bo my oddajemy do zakładu śmieci i musimy jeszcze za nie 
płacić. Warszawa ma podpisane umowy z firmami, które przerabiają odpady na paliwa 
alternatywne. Na tym się zarabia. Dlatego jest taniej. I moje kolejne pytanie, czy jest jakiś plan 
na terenie naszej gminy żeby obniżyć te opłaty i iść w kierunku recyklingu, aby przynosił nam 
wymierne korzyści? 
 
Burmistrz – odbyliśmy wiele debat na temat gospodarki mieszkaniowej, przed podjęciem 
uchwał i ustaleniem cenników. Mam prośbę aby zwrócić się na piśmie ze wszystkimi 
wątpliwościami i pytaniami, czy też do Burmistrza, czy do Rady bo nie wiem do kogo było 
konkretnie pytanie, czy do Spółki. Odpowiemy na wszystkie pytania bo w tym momencie mając 
na przykład koszt odbioru ze spółdzielni śmieci to nie jest dokument. Trzeba zobaczyć, co oni 
mają w uchwałach i co podjęła rada bo sami Państwo doskonale wiecie, że polityka śmieciowa 
jest różna. Na wsiach są zbierane śmieci raz w miesiącu. Nie wyobrażam sobie żeby u nas w 
bloku mieszkańcy trzymali śmieci do kolejnego odbioru przez miesiąc czasu. Niektóre 
miejscowości ościenne pozwoliły sobie na kwotę 9 zł, czy 10 zł. I wydaje mi się, że skoro 
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wszystkie samorządy wokół nie radziły sobie z niczym i wymyśliły sobie te ceny tylko po to, bo 
nie wiedzą co z nimi zrobić. My tych pieniędzy nie możemy włączyć do budżetu. Jeżeli są 
wątpliwości wyjaśnijmy je. Mam informację z pod warszawskich miejscowości, że śmieci 
kosztują 50 zł miesięcznie od osoby. Czyli co Legionowo i inne podwarszawskie miejscowości 
nie umieją sobie poradzić z tym? 
 
Mecenas odnalazła uchwałę Rady Miasta Stołecznego  Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. 
Dziennik Urzędowy poz. 15291. stawki prezentują się inaczej niż przedstawia to mieszkanka.  
W pierwszej kolejności określa się opłaty od gospodarstwa domowego, określone są też opłaty 
od gospodarstwa na której nie zamieszkują mieszkańcy, bezpośrednio za pojemniki. mecenas 
poleciła lekturę.  
 
 Mieszkanka – myślę, że to nie jest tematem naszego spotkania. Tematem naszego spotkania 
jest pytanie dlaczego te opłaty wzrosły? I dlaczego nie podejmujemy nic w kierunku podjęcia 
prób zorganizowania recyklingu? 
 
Burmistrz – skoro  my nie potrafimy gospodarować odpadami, proszę nam powiedzieć i podać 
jakiś pomysł, jesteśmy otwarci. Zapraszam do tego, aby opisać te wszystkie problemy na 
piśmie. Jeżeli cena śmieci wzrosła w ciągu roku o kwotę 400 zł na tonę śmieci, które oddajemy 
do RIPOKU bo my nie możemy nic innego z tym zrobić. 
 
Mieszkanka – nie możemy oddać śmieci segregowanych do zakładu recyklingu? Jak  
sprzedajemy metal to my też musimy za niego zapłacić? Czy nam za niego zapłacą? 
 
Prezes Spółki Kom-Gaz – proszę się zwrócić do zakładów RIPOKów i zapytać co oni robią z 
plastikiem? Bo mają teraz potężny problem z plastikiem. Kiedyś dostawali pieniądze za to, że 
oddają plastik, a teraz muszą płacić za to, że ten plastik oddają.  
 
Mieszkanka – jeżeli będziemy iść w tym kierunku, że będziemy składować odpady zbierane 
selektywnie na wysypiskach śmieci, to ja się pytam, jaki to ma sens? 
 
Prezes Spółki Kom-Gaz – ja nie mówię o skadrowaniu, Pani chyba trochę nie jest w temacie. 
Mówię o tym, że nie ma komu odbierać takiej ilości plastiku, która jest w tej chwili 
produkowana. Podobnie jest z innymi sortami śmieci. To nie jest problem tylko Łosic. Jest to 
problem ogólnokrajowy gdyż tak został skonstruowany system. To nie jest  pytanie do gminy.  
 
Mieszkanka – myślę, że to jest pytanie do Pana ponieważ to Pan jest odpowiedzialny za 
odbiór i odpowiednie gospodarowanie.  
 
Prezes Spółki Kom-Gaz – to nie jest pytanie do mnie bo ja jestem prezesem firmy, która 
odbiera odpady, a opłaty ustala Rada Gminy.  
 
Mieszkanka – ale na jakiejś podstawie? 
 
Prezes Spółki Kom-Gaz – na podstawie rynku. 
 
Mieszkanka – na podstawie tego, co Pan przekaże Radzie.  
 
Prezes Spółki Kom-Gaz – na podstawie rynku. 
 
Przewodnicząca Rady – Szanowni Państwo, teraz nie rozwiążemy tego problemy, jest taka 
propozycja aby umówić się na spotkanie. 
 
Burmistrz – proszę złożyć na piśmie zapytania ewentualnie propozycje. My na to odpowiemy, 
jeżeli będzie potrzeba będziemy uzupełniać. Myślę, że ta dyskusja teraz nie ma sensu. W 
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skrócie przeczytałem tą uchwałę z Warszawy jest napisane „ustala się opłatę od gospodarstwa 
domowego danej nieruchomości o której mowa w pkt 1 czyli dla nieruchomości zamieszkałej 
w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 94 zł. To nie wiem, o czym  mówimy? 
 
Mieszkanka – ja wam przedstawiłam zawiadomienie o wysokości opłat. To jest Aleja 
Sikorskiego Mokotów 10 zł za 1 osobę zamieszkującą tam. Jest to opłata za miesiąc 
 
Burmistrz – proszę przedłożyć te zapytania na piśmie, dokonamy analizy. Ewentualnie jeżeli 
jest jakaś propozycja, gdzie możemy oddać te śmieci, tak żeby na nich zarobić, to z chęcią 
skorzystamy.  
 
Mieszkanka – myślę, że powinniśmy się zacząć zastanawiać, czy nie warto jest zainwestować 
na terenie gminy ze współpracą innych gmin, aby powstało miejsce, gdzie będzie możliwy 
recykling. I będziemy mogli to robić we własnym zakresie. Przecież takie plany inwestycyjne 
zagospodarowania odpadami istnieją. Myślę, że to taki powinien być kierunek, nie oddawanie 
gdzieś dalej, dalej, tylko być może u siebie trzeba zacząć coś robić.  
 
Burmistrz ponownie poprosił o złożenie zapytań i propozycji na piśmie. Na powstanie 
wysypiska trzeba mieć szereg dokumentów i pozwolenie od marszałka to nie jest takie proste. 
Wysypisko zostało zamknięte w 2012 r. a jest wypełnione w 30%. Burmistrz też wolałby 
oddawać śmieci tutaj, ale taki stan już zastał. W 2010 roku była dokumentacja na budowę 
sortowni ale też nie doszło do skutku. Teraz są wyznaczone instalacje do których można wozić 
i odpady są wożone zgodnie z przepisami prawa, a ceny są ustalone na bramce RIPOK. 
Spółka stara się wozić tam gdzie jest najtaniej. Cena wynika z analizy i rynku. 
 
Mieszkanka – Panie Burmistrzu, ja rozumiem, że jest to proces skomplikowany, uzyskanie 
szeregu pozwoleń, zbudowanie jest kosztowne, aczkolwiek może w dalekiej  przyszłości 
będzie to nam przynosiło wymierne korzyści.  
 
Burmistrz – co będzie nam przynosiło wymierne korzyści? 
 
Mieszkanka – recykling, uzyskanie paliwa alternatywnego z odpadów. Nie będziemy musieli 
wywozić tych odpadów gdzieś, tylko będziemy je przerabiać u siebie.  
 
Burmistrz – gmina na pewno nie zajmie się produkcją paliw bo samorząd nie jest firmą, która 
podejmie działalność gospodarczą. Natomiast jeżeli pani , czy ma pani inwestora, który chce 
zainwestować to ja zapraszam serdecznie, siadamy i rozmawiamy, znajdziemy teren, 
pomożemy. Nie wiem, co w tym momencie odpowiedzieć.   
 
Mieszkanka – ja myślę, że zgodnie z ustawą gmina zapewnia budowę, utrzymanie i 
eksploatacje instalacji własnych bądź wspólnych z gminami do przetwarzania odpadów 
komunalnych. 
 
Burmistrz – tak, to jest wycinek ustawy, ja proszę o sprecyzowanie na piśmie swoich 
oczekiwań. Podejmiemy wyzwanie i będziemy się starali  temu sprostać.  
 
Mieszkanka – dziękuję.  
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8. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.20 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XX sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁ: 

Wioleta Częstochowska         Przewodnicząca  

        Rady Miasta i Gminy  

         

               Ewa Hornowska 

 

 

 

 

 

 


