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PROTOKÓŁ Nr XXI/20 
z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice  

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  27 lutego 2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 16.00 

Godzina zakończenia: 16.30 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

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. Małgorzata Łaska - Sekretarz Miasta i Gminy Łosice 

3. Marta Stasiuk - Skarbnik Miasta i Gminy Łosice 

4. Urszula Konewko  - Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury 

 

Wykaz osób zaproszonych na sesję stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
Lista osób zaproszonych stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 
Zaproszenie na sesję stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

1. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska otworzyła XXI nadzwyczajną sesję Rady 

Miasta i Gminy Łosice, poinformowała, iż sesja została zwołana na wniosek Burmistrza, który 

stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz poinformowała, iż zgodnie z 

obowiązującymi przepisami sesja jest nagrywana i transmitowana. 

2. Sprawy organizacyjne. 

 

1) stwierdzenie quorum  

  

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska na podstawie listy obecności potwierdziła 

obecność 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na przeprowadzenie obrad  

i podejmowanie prawomocnych decyzji.  

Lista obecności Radnych stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  

Potwierdzenie odbioru materiałów stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  
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2) przedstawienie porządku obrad  

 

Przewodnicząca Rady odczytała następujący proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne: 

1)  stwierdzenie quorum, 
2)  przedstawienie porządku obrad,  

3. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne 
podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane; 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028; 
3) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Zmian nie zgłoszono. W związku z powyższym przystąpiono do przyjęcia porządku obrad. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowała porządek obrad. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu 

3. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i 
inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może 
być przyznane; 

 
 
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 biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXI/140/20 w sprawie 
ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i 
formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane, która stanowi Załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
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2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-
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 biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXI/141/20 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028, która stanowi 
Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
 
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 biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXI/140/20 w sprawie 
zmian w budżecie gminy w 2020 roku, która stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Burmistrza o przekazanie informacji o spotkaniu dla 
mieszkańców gminy Łosice dotyczącym projektu budowy drogi ekspresowej S19. 
 
Burmistrz przekazał, że spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Łosice odbędzie się 
11 marca 2020 roku o godz. 16.00 w ŁDK w sali kinowej. Poprosił radnych o przekazanie dalej 
tej informacji dla mieszkańców. Burmistrz poinformował radnych o projekcie norweskim na 
świetlice i kulturę i umowie użyczenia, która będzie zawarta z trzema wspólnotami, aby mieć 
możliwość robienia prac na obiektach. Burmistrz poinformował również o tym, że były 
mieszkaniec Czuchleb, przedsiębiorca jest zainteresowany zakupem budynku drewnianego 
po byłej szkole w Czuchlebach razem z działką. Pismo formalne już wpłynęło do urzędu z 
chęcią zakupu. Teraz trzeba byłoby przygotować się do przeznaczenia tej nieruchomości do 
sprzedaży w ramach przetargu. Zdaniem Burmistrza, jeżeli jest okazja, że ktoś chce 
zagospodarować budynek to trzeba z niej skorzystać. Jeżeli stanowisko rady będzie 
pozytywne na najbliższą sesje przygotowana będzie stosowna uchwała o wyrażeniu zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czuchlebach.  
 
Radny Pan Marek Kalicki poprosił o przygotowanie na następną sesję stosownej uchwały o 
przeznaczeniu do sprzedaży działki zabudowanej w Czuchlebach.  
 
Radny Pan Roman Kasprowicz również uważa, że ten budynek trzeba jak najszybciej 
sprzedać, aby dalej nie niszczał.  
 
Radny Pan Marek Kalicki zapytał o budynek po byłej szkole w Chotyczach? Może też 
należałoby go przeznaczyć do sprzedaży? 
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Burmistrz – szkoła na pewno nie wróci szanse są znikome, ilość uczniów przez ostatnie 12 
lat spadła o połowę. Demografia się zatrzymała i raczej nie będzie rosła. Jeżeli chodzi o ten 
obiekt to na pewno Pani Ula Konewko i radna z Chotycz potwierdzą, że my na samym 
początku rozmawialiśmy, aby przeznaczyć ten obiekt do sprzedaży, ale był duży opór 
mieszkańców, aby na razie tego nie robić. Minął jakiś czas i możemy do rozmów wrócić. 
Aczkolwiek zastanawiam się cały czas nad tym, czy w związku z tym, że nasze społeczeństwo 
się starzeje trzeba pomyśleć o tym, aby utworzyć ośrodek, który świadczy wsparcie dla 
starszych osób. I dobrze by było, jak by jakaś osoba zewnętrzna się tym zainteresowała. Dla 
samorządu byłoby to trudne, bo wymagałoby dodatkowej kadry, ale jeżeli będzie taka 
koncepcja możemy próbować.  
 
Radny Pan Marek Kalicki wrócił tematem do mienia położonego za starą rozlewnią. Wpłynęło 
pismo, radny był na tej działce i oglądał ją i prosi o przeznaczenie tej działki do sprzedaży, 
ponieważ są osoby chętne do kupna.  
 
Burmistrz – powiem tak, ja ze swojej strony nie próżnuje, parę inicjatyw podejmowaliśmy, 
samorząd powiatowy nie podjął uchwały o utworzeniu WTZ. Większość radnych była na 
spotkaniu w Caritasie, gdzie Caritas chciał wejść z zajęciami terapii do budynku w 
Czuchlebach. Z upływem czasu budynek będzie niszczał. Odbyło się kilka rozmów w sprawie 
szkoły w Patkowie i są kolejne prowadzone rozmowy, jest potencjalny kupiec, zobaczymy, co 
z tego wyjdzie. Była tez fundacja, która chciała się zając budynkami, chętnie oddałbym to na 
cele społeczne, bo wtedy są miejsca pracy i jest korzyść społeczna z tego. Trzeba oddać to w 
czyjeś ręce, aby ktoś tym zarządzał, budynki by nie niszczały jednak są to procesy długotrwałe. 
Nawet wobec szkoły nr 4, która nie została do końca wybudowana, też były podejmowane 
próby teraz z racji obciążeń finansowych i inwestycji, które mieliśmy nie daliśmy rady skończyć, 
bo oferta przerosła kosztorys i półtora miliona nie było, z czego wygospodarować. Cały czas 
myślimy o tym, aby wykorzystać ten budynek na cele społeczne. Pamiętajcie o tym, że 
technologia tak posunęła się do przodu, że przedsiębiorca jak chce inwestować to bierze płytę 
ocieplaną obustronnie metalową i ma wielkopowierzchniowe budynki w ciągu kilku miesięcy. 
Stoi nowy budynek zaprojektowany tak jak mu potrzeba.  
 
Radny Pan Marek Kalicki – ja, Pana Burmistrza popieram, bo pan dobrze myśli, burmistrz 
chce, aby coś się działo w Łosicach. Musimy podjąć dzisiaj stanowisko w sprawie Czuchleb, 
aby można było przygotować uchwałę o sprzedaży. 
 
Radna Pani Barbra Szymaniuk również popiera podjęcie stanowiska w sprawie sprzedaży  
drewnianego budynku po byłej szkole w Czuchlebach wraz z działką.  
 
Burmistrz zwrócił się z apelem do radnych w sprawie powstawania kurników, aby informowali 
mieszkańców o procedurze wydawania decyzji środowiskowych. Każdy wniosek inwestora jest 
to oddzielna procedura administracyjna. Pomimo, że mieszkańcy wyrażają niechęć i protestują 
przeciw budowie kurników to nie ma woli tego, aby w odpowiednim momencie zająć 
stanowisko. Wydanie każdej decyzji poprzedza wyłożenie raportu na 30 dni do wglądu, aby 
można się było zapoznać i ustosunkować do niego. Był jeden przypadek na Szańkowie i 
pomimo tego, że było wyłożenie raportu to mieszkańcy jak już fundamenty były kopane dopiero 
wpadli w panikę, że coś się buduje. Burmistrz złożył wyraźną deklarację, że jeżeli wpłynie, 
chociaż jeden protest mieszkańców będzie wydawał decyzje negatywne pomimo czterech 
opinii pozytywnych. Taka też była wola rady, aby przeciwdziałać powstawaniu fermom. Na 
dzień dzisiejszy burmistrz powiedział, że wydana była jedna negatywna decyzja w 
Chotyczach, SKO utrzymał decyzję w mocy. I pomimo jednego protestu wydał też 1 decyzję 
negatywną na 10 kurników w Biernatach. W procedurze odwoławczej trzeba pamiętać, że jest 
30 dni na wyłożenie i w tym terminie trzeba wnieść protest, uwagi i wtedy jest t o skuteczne.  
Burmistrz powiedział, dlaczego do dzisiaj nie ma planu zagospodarowania przestrzennego? 
Plan jest długotrwałą procedurą, od mieszkańców wpłynęło ponad 600 wniosków. Zapoznanie 
i rozpatrzenie 600 wniosków przeglądając kilka dziennie wymaga czasu. Procedura 
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poprzedniego planu była rozpoczęta w 2000 roku, a został uchwalony w 2004 roku. Czyli 
procedura trwała ponad 4 lata wtedy, kiedy tych wniosków było mniej i procedery 
administracyjne były mniej skomplikowane. Radni zajęli wyraźne stanowisko, aby w studium 
zawrzeć zapis o braku możliwości budowania wielkopowierzchniowych budynków.  
 
Radna Pani Barbara Szymaniuk zapytała czy sołtysi są informowani o trwającej procedurze 
wydawania decyzji środowiskowych dla powstających kurników, bo to oni są głowami wsi. 
 
Burmistrz odpowiedział, że tak z reguły na wszystkich tablicach ogłoszeń we wsiach są 
wywieszane przez nich obwieszczenia.  
 
Burmistrz poinformował, również o kolejnym spotkaniu z wojskiem, w którym uczestniczył 
radny Kasprowicz. Wojsko było z wizytacją na obiekcie w Chotczach, Patkowie. Wojsko nie 
chciało wykorzystywać tych obiektów długotrwale tylko na czasowe zajęcia. Nie byłoby to dla 
nas korzystne gospodarowanie obiektem, ale burmistrz podkreślił, że gotów jest na 
współprace z wojskiem i jest zaplanowane kolejne spotkanie z generałem z siedleckiej 
brygady.  
 
Radny Pan Mirosław Dymowski poprosił o informowanie radnych smsem przez Panią 
Przewodniczącą Rady o wpłynięciu do urzędu wniosków o powstawanie nowych kurników.  
 
Burmistrz zaapelował do wszystkich o dbanie o higienę, a w szczególności o mycie rąk w 
związku z istniejącą aurą pogodową i brakiem zimy i sprzyjającym środowiskiem dla 
rozwijających się wirusów. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o przegłosowanie stanowiska w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży drewnianego budynku po byłej szkole w Czuchlebach wraz z 
działką.  
 
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 przeznaczenie do sprzedaży 
drewnianego budynku po byłej szkole w Czuchlebach wraz z działką, która stanowi Załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.30 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XXI nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 

                                                                                                Ewa Hornowska 
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