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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  12 marca 2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.45 

Godzina zakończenia: 16.45 

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. Anna Obidzińska – Stefaniuk - Podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 

5. Ewa Frankowska  - Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 

 

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 XXII 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.  
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Potwierdzenie odbioru materiałów stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  

2) przedstawienie porządku obrad  

 

Przewodnicząca Rady odczytała następujący proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne: 

1)  stwierdzenie quorum, 
2)  przedstawienie porządku obrad,  
3)  przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji z dnia 29 stycznia 2020 r. i z dnia 27 lutego 
2020 r. 

3. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 

położonej w Czuchlebach nr 60, stanowiącej własność Gminy Łosice; 
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) przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji z dnia 29 stycznia 2020 r. i z dnia 27 lutego 
2020 r. 

 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 29 stycznia 2020 r. 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 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół nr XX/20 z XX sesji Rady Miasta i 
Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 27 lutego 2020 r. 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”, 
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0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr XXI/20 z XXI nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
3. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 

położonej w Czuchlebach nr 60, stanowiącej własność Gminy Łosice; 
 
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 XXII/143/20 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w 
Czuchlebach nr 60, stanowiącej własność Gminy Łosice, która stanowi Załącznik nr 10 
do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-

2028; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poprosiła Panią Skarbnik o 

zabranie głosu. 

 

Skarbnik Pani Marta Stasiuk – Szanowni Państwo, do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie „Poprawa zarządzania i innowacyjne 

wykorzystanie infrastruktury w gminie Łosice do prezentacji wielokulturowego dziedzictwa 

gminy.” To zadanie dzieli się na mniejsze podzadania, które są wyodrębnione w wpf 

oddzielnie: Modernizacja, Łosickiego Domu Kultury, Modernizacja świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Łuzki, Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Meszki, Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudnik, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Świniarów, Modernizacja pomieszczeń w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur na 

potrzeby utworzenia Łosickiej Izby Historycznej, Promocja, zarządzanie projektem, 

działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  Jest to zadanie wieloletnie. 

Jesteśmy na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie. Dziękuję bardzo. 

 

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 XXII/144/20 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028, która stanowi 
Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
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3) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poprosiła Panią Skarbnik o 

zabranie głosu. 

 

Skarbnik Pani Marta Stasiuk – Szanowni Państwo, budżet po stronie dochodów zwiększono 

po stronie dochodów o 34 875 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej 

przeznaczonej na refundacje wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizacje 

projektu „Ja w Internecie” oraz dotacja celowa na sfinansowanie zadań wyborczych 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych 

na dzień 10 maja tego roku.  Po stronie wydatków budżet miasta i gminy zwiększono o kwotę 

184  875 zł na skutek wprowadzonych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu  na rok 2020  

o kwotę 150 000 zł, który to deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu. Do 

ważniejszych zmian po stronie wydatków należą: zwiększenie planu wydatków o 17 473 zł w 

związku z realizacją zadań wyborczych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

wyborów Prezydenta RP oraz zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na oświatę o 

kwotę 167 472 zł w związku z realizacją projektów unijnych tj. „Rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice” – 48 000 zł, „Łosice otwarte na 

przedszkolaków” – 17 472 zł. Dziękuje bardzo.  

 

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 XXII/145/20 w sprawie 
zmian w budżecie gminy w 2020 roku, która stanowi Załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała o wpłynięciu wniosku o zbyciu nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Łosice, położonej u zbiegu ulic Międzyrzecka 
i Berka Joselewicza. Pismo od tej samej osoby było rozpatrywane 28 stycznia 2020 r. w tej 
samej sprawie, odpowiedź została odesłana, iż na obecną chwilę działka nie będzie 
poddawana sprzedaży.  
 
Radny Pan Marek Kalicki poprosił, aby Pan Burmistrz wypowiedział się na temat sprzedaży 
tej  działki.  Radny uważa, że nie powinno się blokować sprzedaży działki skoro ktoś chcę ją 
kupić.  
 
Radny  Pan Zdzisław Mieleszko poparł radnego Kalickiego.  
 
Radna Pani Elżbieta Knapiuk powiedziała, że wnioskodawca pozwolił sobie zadzwonić do 
większości radnych z prośbą o przychylenie się do jego wniosku, zaznaczył że ze względu na 
ulice która jest i ewentualnie kiedyś w przyszłości na zagospodarowanie na wjazd ul. 
Narutowicza aby gmina zostawiła część działki, a pozostałą część działki mu sprzedała. 
 
Radna Pani Barbara Szymaniuk  powiedziała, że jest to rodzinny spadek i wnioskodawca 
raczej tu nie przyjedzie się budować tylko domyśla się, że ta działka to dla kogoś będzie 
przeznaczona. 
 



5 
 

Radny Pan Marek Kalicki – a czy my pytaliśmy kogoś co będzie w szkole w Czuchlebach 
robił? Nie pytaliśmy, tylko poparliśmy wniosek. 
 
Przewodnicząca Rady – to całkiem inna sytuacja w Czuchlebach, budynek stał kilka lat i 
niszczał. 
 
Radny Pan Marek Kalicki – uważam, że Państwo radni, wieś popieramy, bardzo bym prosił 
by państwo radni z terenu miasta i gminy bo jednak nas jest większość  - 8 radnych…  
 
Przewodnicząca Rady przerwała wypowiedź radnego i dodała, że każdy powinien wedle 
swego sumienia i swojego zdania głosować. 
 
Radny Pan Marek Kalicki – aby się wypowiedzieli radni z miasta jak oni to widzą.  
 
Radna Pani Barbara Szymaniuk  - chcę się wypowiedzieć na temat Czuchleb, Czuchleby to 
jest inny temat, Czuchleby marnieją i jeszcze kilka lat i będzie ruina. Uważam, że trzeba ręce 
składać i dziękować, że w ogóle ktoś się znajdzie i będzie chciał coś zrobić, natomiast Łosice 
to miejsce zupełnie inne.  
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o wypowiadanie się do mikrofonu to będzie lepiej słychać.  
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko powiedział, że teren Łosic zna i wnioskodawca, który chce 
kupić działkę wychowywał się tutaj i osobiście go zna. Jest zdania, aby umożliwić mu kupno w 
drodze przetargu i nie blokować tego.   
 
Radny Pan Mirosław Dymowski – uważam że radny Zdzisław ma rację, i tak musimy to 
sprzedać i tak. Nie może być tak, że w centrum miasta jest niezagospodarowany jakiś plac. 
To nie chodzi o to, czy ten pan do nas dzwonił, czy nie dzwonił bo dla mnie to trochę śmieszne, 
na nikogo nie działają jakieś telefony. Chodzi o to, że tak jak powiedział Romek musimy dbać 
o interes gminy o budżet. W drodze przetargu jak najbardziej, chyba, że mamy jakieś inne cele 
z tą działką związane. Ktoś z radnych może ma jakieś propozycję, myślę że dzisiaj i tak nie 
podejmiemy tej decyzji odnośnie sprzedaży tej działki ale zastanowimy się jak najszybciej. 
Jeżeli nie ma ze strony radnych innych propozycji to trzeba sprzedać. Tak uważam.  
 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ta działka została wyceniona i jaki jest koszt wyceny tej 
działki? 
 
Pani Ewa Frankowska odpowiedziała, że nie została wyceniona, a nie jest w stanie 
odpowiedzieć na pytanie o koszt wyceny działki na tą chwilę.   
 
Burmistrz również jest za sprzedażą działki w drodze przetargu nieograniczonego. Trzeba się 
zastanowić, czy jest potrzeba przebudowania skrzyżowania. 
 
Przewodnicząca Rady zaproponowała odłożenie tematu na przyszłą komisję przed sesją 
marcową aby na spokojnie zastanowić się.  
 
Radny Pan Roman Kasprowicz powiedział, że trzeba zaznaczyć granicę sąsiednich działek 
na Berka Joselewicza, radny jest za tym, aby też był ruch jednokierunkowy na tej ulicy i też 
jest za tym, aby sprzedać tą działkę po analizach zabezpieczenia ruchu drogowego bo w tej 
chwili stoją dwa stragany i śmieci, a czasem zaparkują samochody.  
 
Radny Pan Marek Kalicki zaproponował, aby rada osiedla wyraziła swoją opinię na temat 
sprzedaży działki tak, jak zrobiła to rada sołecka Czuchleb.  
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Radny Pan Mirosław Dymowski uważam, że nie potrzebne są tu waśnie, Radna Pani Basia 
nie miała nic złego na myśli  i radny Pan Marek również, uważam że to, co sprzedamy to jest 
budżet gminy ogólny i wszyscy z tego  korzystają. Nie możemy się dzielić bo będzie problem.  
 
Przewodnicząca Rady w związku z koronawirusem poprosiła o ostrożność i zachowanie 
szczególnych zasad bezpieczeństwa.  
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska – jest apel szczególnie do 
straży miejskiej, aby dopilnowała by dobrze były ponumerowane domy. Kierowca karetki prosił 
o przekazanie apelu ponieważ mają zgłoszenia, a budynki są nieoznakowane. Wiadomo, że 
jeżeli jest wzywana karetka to jest to kwestia czasu.  
 
Radna Pani Elżbieta Knapiuk – nie tak dawno zgłosiła się do mnie mieszkanka osiedla 
Sienkiewicza, że istnieje zagrożenie jeżeli chodzi o ulicę Kilińskiego gdzie stoją pozostawione 
komórki, rozmawiałam z Panem Burmistrzem, tam się zbiera małoletnia młodzież i niestety 
spożywają alkohol, narkotyki. Mieszkańcy skarżą się na zakłócenia ciszy. Mieszkańcy mówią, 
że policja nie reaguje na ich wezwania, prośba abyśmy się starali sami może przez mapę 
zagrożenia zgłaszać to, że tam niestety dzieje się coś złego. To moja gorąca prośba.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk poprosił o 
przedstawienie przez radnego Pana Romana Kasprowicza informacji na temat zagrożenia 
związanego z koronawirusem.  
 
Pan Roman Kasprowicz – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja 
też przyłączam się do poprzednich wystąpień, postulatów bo do mnie też, jako do zarządzania 
kryzysowego wpływają ze straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i od mieszkańców uwagi, 
że trzeba poprawić oznakowanie, ja też między innymi we wniosku budżetowym to złożyłem. 
Oczywiście oznakowanie nieruchomości prywatnych należy do obowiązków właściciela 
nieruchomości, czas odgrywa tu istotną rolę, w karetkach są systemy gps ale różnie to w życiu 
bywa. Wracając do koronawirusa, muszę powiedzieć, że Pan Burmistrz operatywnie pracuje, 
wczoraj był gminny zespół zarządzania kryzysowego, na który zostałem poproszony, jako 
radny i z ramienia powiatu. Pozwolicie Państwo otworzę swoją teczkę bo przepływ informacji 
jest tak ogromny, że komórki u mnie się grzały w ostatnich dniach. Po pierwsze to, co 
Przewodnicząca apelowała - nie wpadajmy w panikę. Jest strona Głównego Inspektora 
Sanitarnego, tam są aktualne najnowsze informacje i komunikaty. My, też w tej chwili 
udrażniamy ten system informacji poprzez powiatowe centrum zarządzania kryzysowego, 
poprzez burmistrza, wójtów, pracowników, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie 
kryzysowe. Ubolewam nad tym, że od lat nasz powiat i gmina nie mają własnego systemu 
informowania smsami. Myślę, że to, też zmobilizuje nas wszystkich tu siedzących, żebyśmy 
nad tym pracowali.  Komendant Straży Pożarnej powiedział, że to, są nie duże koszty w 
granicach 3-5 tyś zł i osoby, które złożą stosowne deklaracje mogą otrzymywać, czy z urzędu 
gminy czy od innych służb stosowne komunikaty informujące. W tej chwili to, co mogę 
powiedzieć państwu to, to, że wszystkie służby są już w gotowości. W stan gotowości zostało 
podniesiono Wojsko Obrony Terytorialnej. Do osób z działania 5 Mazowieckiej Brygady OT 
zostały rozwiezione apteczki PSP1 i inne, które są na wyposażeniu naszych jednostek 
ratowniczych oraz żołnierze są w gotowości gdy na zapotrzebowanie burmistrza, czy wójta 
złożone do wojewody będzie zgłoszenie. W chwili obecnej mamy 40 żołnierzy kampanii 
łosickiej do dyspozycji. Bardzo istotną rolą jest funkcjonowanie gminnych ośrodków pomocy 
społecznej. Pracownicy ośrodka muszą analizować i dokładnie wiedzieć gdzie będzie osoba 
poddana kwarantannie, aby zachować określone procedury przez inspekcje sanitarne, by do 
tych osób dotrzeć z zaopatrzeniem bądź ewentualnie dostarczyć środki, czy medykamenty. 
Wojewoda Mazowiecki na bieżąco zbiera informację, przez dobę jest to wymiana informacji 
poprzez centrum zarządzania kryzysowego. Główną rolę odgrywa powiatowy inspektor 
sanitarny Pani Grażyna Kasprowicz, z którą jesteśmy w stałym kontakcie. Szpital SPZOZ nie 
jest wydzielony jako zakaźny. Opieramy się na szpitalu w Siedlcach. Ewentualnie gdyby zaszła 
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taka potrzeba to, są wytypowane ośrodki wypoczynkowe oraz ewentualnie oddział 
rehabilitacyjny w Łosicach. W tej chwili trwa naliczanie potrzeb i rezerw materiałowych. 
Podlegamy pod składnice rezerw materiałowych w Szepetowie. Mamy określone zasoby 
medyczne ewentualnie te zasoby na podstawie decyzji wojewody w uzgodnieniu z ministrem 
zdrowia są uruchamiane. Na razie szpital, ani powiatowy inspektor sanitarny nie melduje nam 
o sytuacji, że tych środków brakuje.  Gorsza sytuacja jest z zaopatrzeniem ludności, jak sami 
wiecie są problemy w sklepach. Na terenie naszego powiatu są dwie firmy, które zajmują się 
sprzętem ratowniczym i bhp i poś i te ilości, które zostały zgromadzone przed całą akcją 
związaną z koronawirusem są wyczerpane do zera. Prowadzą intensywne działania ale w 
hurtowniach jest problem z maskami, odzieżą ochronną. Co piątek składamy meldunek o 
wszelkich imprezach, nasze władze oświatowe oraz urzędy gmin większość imprez 
wstrzymało. Dotarły do nas informacje, że odbywają się pielgrzymki w kościołach w Szpakach, 
z Sarnak do Lipna. Informacje stronie kościelnej zostały przekazane ale okazuje się, że 
decyzja władz kościelnych jest taka, że dalej ma się to odbywać. Wstrzymano prace placówek 
kulturalnych oraz wszelkich wycieczek krajowych i zagranicznych. Policja sygnalizuje, że 
młodzież zamiast przebywać w domach znajduje się w restauracjach, kawiarniach barach itp. 
Prawdopodobnie w najbliższych godzinach premier wyda nowe rozporządzenie wprowadzając 
stopień zagrożenia epidemiologicznego w kraju i kafejki, restauracje będą zamknięte. Zespół 
kryzysowy rządu nad tym pracuje. Dzięki burmistrzowi do 30 marca została wstrzymana 
działalność targowicy, gdzie w niedzielę odbywają się targi rolno ptasie, przyjeżdżają ludzie                 
z dość odległych terenów. Środek cardezin bańka 5l od tej chwili kosztuje 200 zł,  za 1/3 tej 
ceny można samemu zrobić roztwór kupując spirytus.  Jednostki PSP i OSP decyzją Szefa 
Ochrony Obrony Cywilnej Kraju, Głównego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zostały 
podniesione do wyższego poziomu gotowości operacyjnej, są wstrzymane urlopy i inne 
procedury. Dzisiaj też otrzymaliśmy polecenie, aby dokonać analizy urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, by zapewnić pełną dostawę wody w wymaganych ilościach i pod 
odpowiednim ciśnieniem jak również odprowadzanie ścieków w sposób ciągły by utrzymać 
stosowną higienę naszych mieszkańców.   
 
Przewodnicząca Rady zapytała o żołnierzy z Obrony Terytorialnej. 
    
Pan Roman Kasprowicz odpowiedział, że procedury są takie, że gdy zajdzie zagrożenie wójt, 
burmistrz na stosownych formularzach składa zapotrzebowanie całodobowe do wojewody za 
pośrednictwem wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego. Jednocześnie jest 
informowany wojskowy  komendant uzupełnień,  który też wprowadził od wczoraj całodobowy 
dyżur pod telefonem. Oficerowie wku, jako specjaliści służą nam wszelką pomocą.  
 
Radny Pan Miroław Dymowski nawiązał do osób, które są objęte kwarantanną, że mops 
powinien mieć wiedzę o takich osobach aby móc im pomóc w dostarczeniu środków, czy 
żywności.   
 
Pan Roman Kasprowicz procedury są następujące: głównym decydentem jest powiatowy 
inspektor sanitarny, który otrzymuje całodobowy kontakt z burmistrzem i wójtami. Co godzinna, 
dwie następuje wymiana informacji z policją, jeżeli zajdzie taka potrzeba gopsy są 
powiadamiane przez burmistrza, czy wójta. Ewentualne wydatki dokonane przez gminy będą 
refundowane później ze specjalnych środków, jakie rząd uruchomił. Taka informacja jest od 
wojewody.  
 
Burmistrz – do zespołu kryzysowego zostały wytypowane 2 osoby z mopsu i straż miejska w 
przypadku kwarantanny domowej będą takie funkcje pełnić. Środki ochrony osobistej dla tych 
osób są. 
 
Pan Roman Kasprowicz przypomniał, że pod urzędem gminy w pomieszczeniu obrony 
cywilnej jest odzież obrony cywilnej, rękawice gumowane. Szef obrony cywilnej polecił to 
wydać. Jak się zniszczy będzie okazja do wybrakowania.   
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Radny Pan Miroław Dymowski zdaniem radnego mops będzie odgrywał kluczowa rolę  w 
obecnym czasie i powinien jeszcze bardziej mieć na uwadze pomoc osobom objętym ich 
właściwością.  
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o przekazanie tej uwagi do kierownika mopsu.  
 
Pan Roman Kasprowicz słuszna uwaga, przekaże ją również kierownik pomocy rodzinie w 
powiecie. Trzeba uczulić służby socjalne, by pomogły ludziom niedołężnym, schorowanym, 
starszym itp.  
  
 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.45 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XXII nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 

                                                                                                Ewa Hornowska 

 


