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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  26 marca 2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.10 

Godzina zakończenia: 16.00 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15  

 

Liczba obecnych radnych: 11 

Nieobecni radni: Mirosław Dymowski 

 Anna Kozioł 

 Zdzisław Mieleszko 

 Anna Sulińska 

 

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. Jarosław Pietruszewski - Kierownik M-GOPS 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 XXIII 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  
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Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska na podstawie listy obecności potwierdziła 

obecność 11 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.  

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 określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Łosice 
oraz określenia sezonu kąpielowego; 

2) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok; 

3) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
4. Stanowisko w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok. 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. 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 11 radnych biorących udział w głosowaniu 11 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 określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Łosice 
oraz określenia sezonu kąpielowego; 

 
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 11 radnych biorących udział w głosowaniu 11 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXIII/146/20 w sprawie 
określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz 
określenia sezonu kąpielowego, która stanowi Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 



3 
 

2) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok; 

 
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 11 radnych biorących udział w głosowaniu 11 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXIII/147/20 w sprawie 
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok, 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 poprosiła Skarbnik o 

omówienie proponowanych zmian w budżecie gminy w 2020 roku.  

 

Skarbnik – Dzień dobry Państwu, budżet Miasta i Gminy Łosice zarówno po stronie dochodów 

jak i wydatków nie uległ zmianie. Dokonano jedynie niezbędnych przesunięć pomiędzy 

działami i rozdziałami wydatków. Do ważniejszych zmian po stronie wydatków należą: 

zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Budowa parkingu na 

działce gminnej  przy ul. Piłsudskiego  w Łosicach” o kwotę 514 000 zł. Zmniejszenie planu 

wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków komunalnych 

przy ul. Międzyrzeckiej w Łosicach” o kwotę 50 000 zł. zmniejszenie planów wydatków o kwotę 

50 000 zł przeznaczonych na realizację zadania „Zabezpieczenie i wyeksponowanie 

zabytkowych fundamentów wieży w Parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach”. 

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 400 000 zł przeznaczonej na realizację zadania 

„Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele wraz z mostem na rzece 

Toczna.” Dziękuję. 

 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu 11 głosami „za”, 0  głosów 
„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXIII/148/20 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. Stanowisko w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 

2021 rok. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o zajęcie stanowiska w sprawie wyodrębnienia funduszu 

sołeckiego w budżecie gminy w 2021 roku. . 

 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu 11 głosami „za”, 0  głosów 
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„przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok.  
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady zaprosiła kierownika M-GOPS w Łosicach Pana Jarosława 
Pietruszewskiego w związku z sytuacją, jaka obecnie ma miejsce w państwie i zapytała, czy 
jak ktoś się zgłasza  z prośbą o dowiezienie żywności, czy ona jest dowożona, jak to wygląda? 
 
Pan Jarosław Pietruszewski – sytuacja obecnie wygląda w ten sposób, że ośrodek pomocy 
społecznej zorganizował dostarczanie żywności dla dwóch rodzin, które zgłosiły się same. Na 
obecną chwilę sanepid nie zgłosił żadnej osoby, nie wydał decyzji, przynajmniej ośrodek 
pomocy społecznej nie otrzymał takiej decyzji. Pomoc jest zorganizowana w formie artykułów 
żywnościowych, w pierwszym przypadku we wtorek dla osoby z terenu Miasta i Gminy Łosice 
została dowieziona pomoc w formie artykułów żywnościowych. W dniu jutrzejszym także tej 
osobie będzie dostarczona żywność. Żywność będzie dostarczona przez straż miejską lub 
wojsko obrony terytorialnej.  
 
Przewodnicząca Rady – czyli rozumiem, że jeśli te rodziny się zgłoszą raz, to później co? 
 
Pan Jarosław Pietruszewski – są pod stałą kontrolą ośrodka, są w stałym kontakcie z 
pracownikiem socjalnym z danego terenu.   
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska zapytała, czy ośrodek 
monitoruje rodziny, co mają niski dochód? 
 
Pan Jarosław Pietruszewski – monitorujemy, 25 marca zostały wypłacone wszystkie 
świadczenia. Także na obecną chwilę te osoby mają środki do życia. Nie wiem,  jak będzie w 
przyszłym miesiącu kwietniu. Otrzymują zasiłki celowe  na pomoc przy zakupie żywności i na 
bieżące potrzeby. Obecnie sytuacja jest monitorowana. Tak, jak mówiłem, dwie rodziny 
korzystają z dowiezienia żywności, są w kwarantannie.   
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska – z doniesień medialnych wiem, 
że więcej osób jest objętych kwarantanną i czy to sanepid ma do państwa zgłaszać, pytam, 
bo ja po prostu nie wiem jaka jest procedura.  
 
Pan Jarosław Pietruszewski – ja do tej pory też nie wiem bo jeszcze sanepid nie zgłosił 
żadnej osoby oficjalnie. Sanepid jest zobowiązany i powinien zgłosić.  
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Marzanna Izdebska – o to mi chodziło, że sanepid 
jest zobowiązany zgłosić.  
 
Pan Jarosław Pietruszewski – z tego, co wiem sanepid decyduje, które osoby mają pozostać 
w kwarantannie. Na pewno osoby, które powracają z zagranicy, myślę, że jak te osoby się 
zgłosiły to sanepid przyjął te osoby i stwierdził, że powinny być w kwarantannie i powinien 
wydać decyzję i wtedy poinformować ośrodek. Sanepid do tej pory żadnej osoby nie zgłosił. 
Oficjalnie dzwoniłem do sanepidu, uzyskałem informacje, że nie wiadomo, czy te osoby będą 
zgłaszane, poprosiłem by przynajmniej mailowo zgłaszać. Do dnia dzisiejszego żadne 
zgłoszenie nie wpłynęło.  
 
Przewodnicząca Rady – jeżeli chodzi o telefon do M-Gops to w godzinach pracy urzędu, czy 
też po 15.30? 
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Pan Jarosław Pietruszewski – telefon jest czynny do godz. 19.00 i jest pełniony dyżur 
całodobowy. Stały dyżur do godz. 19.30. 
 
Radny Pan Marek Kalicki poprosił o przedstawienie przez radnego Kasprowicza stanu 
przygotowania Miasta i Gminy Łosice do obecnej sytuacji związanej z koronawirusem.  Czy 
łosicki szpital jest przygotowany, wojsko, straż jak będą pomagać?  
 
Radny Pan Roman Kasprowicz zadał pytanie dla kierownika M-Gopsu, czy zakupiona 
żywność dla osób objętych kwarantanną jest kupowana ze środków własnych, czy będzie 
brana z Siedlec ze środków z magazynów? Jest prośba z WOT, aby żołnierzy wykorzystywać 
w ostatniej chwili, a nie do przywiezienia reklamówki żywności starem.  Radny poinformował, 
że codziennie między godz. 13, a 15  przekazywane są aktualne informacje do urzędów.  Na 
chwilę obecną liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym powiat (98), objętych 
kwarantanną na podstawie decyzji inspektora sanitarnego (10), aktualna kwarantanna 
domowa powrót z za granicy (58), osób hospitalizowanych z podejrzeniem zarażenia Covid-
19 (0) . Miasto Łosice - aktualna kwarantanna domowa powrót z za granicy (12) gmina (3). 
Mopsy na terenie powiatu powinni bardziej operatywnie pracować w obecnej sytuacji.  
 
Pan Jarosław Pietruszewski – jeżeli chodzi o żywność w dniu 18 marca planowaliśmy 
przywieść dla osób potrzebujących z terenu miasta i gminy na 700 osób. Odwołałem przywóz 
żywności ze względu na sytuację w kraju. Wydawanie tej żywności stanowiło by zagrożenie 
dla wszystkich osób. Jak wydajemy żywność jest kolejka 4-5 godzinna, a osób w tej kolejce 
jest 30 – 40 dopóki nie wydamy tej żywności. Dlatego zrezygnowałem z tego. Jeżeli chodzi o 
bieżące osoby, które chciałyby skorzystać, to przyjmujemy te osoby na listę i zabezpieczmy 
im tą żywność. Na obecną chwilę dwie osoby korzystają z pomocy dowozu żywności i na 
pewno z banku żywności ją przywieziemy. Wcześniej przywoziliśmy ją na 700 osób. Z 
przywiezieniem żywności nie będzie problemu. W banku żywności artykułów pierwszej 
potrzeby nie ma takich jak bułki, chleb, masło czy wędlina.  Są zasiłki przyznawane z programu 
posiłek w szkole.  
 
Radny Pan Roman Kasprowicz – mam pytanie dla tych dwóch rodzin będzie pan 
wykorzystywał Wojsko Obrony Terytorialnej? Zaznaczam, że oni mają samochody ciężarowe.  
 
Pan Jarosław Pietruszewski – ja teraz odniosę się do tej sytuacji. Było szumnie powiedziane, 
że Wojska Obrony Terytorialnej będą pomagać, będą wozić. Po pierwszej osobie, która się do 
nas zgłosiła, zakupiliśmy towar, zadzwoniliśmy do wojska obrony terytorialnej i oczywiście oni 
zadeklarowali pomoc, za 10 minut był pan, który to zawiózł. Ja nie wiedziałem, czy on wozi to 
czołgiem, starem, czy jakimś dużym samochodem, mógł podjechać równie dobrze i 
maluchem. Nie byłem poinformowany, czym on to rozwozi. Deklaracja była taka, że będą 
rozwozić.  
 
Radny Pan Roman Kasprowicz – bardzo dobrze, tylko my przekazywaliśmy i przekazujemy 
dalej, na pana ręce też są przekazywane dane teleadresowe oficerów w Siedlcach z wotu i 
proponuję, aby przed zapotrzebowaniem samochodu skontaktować się i określić ile będzie 
tego towaru w kilogramach, czy pakietach. Najlepiej wysłać samochód w dyspozycji Pana 
Burmistrza, oczywiście wojsko się nie wykręca ale w tej chwili mają też inne zadania.  
 
Pan Jarosław Pietruszewski – tak, oczywiście z Panem Burmistrzem ustaliliśmy, że 
będziemy wykorzystywać straż miejską.  
 
Przewodnicząca Rady – jeszcze tylko dopytam, czy te osoby, które korzystają z banku 
żywności, czy jest możliwość dostarczenia tym osobom, którym ta żywność jest bardziej 
potrzebna? I aby zmniejszyć ryzyko przemieszczania się ustalić godzinę odbioru żywności dla 
tych osób.  
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Pan Jarosław Pietruszewski – zastanawiałem się , ale nie wiem jak to technicznie zrobić. Ta 
żywność jest dla siedmiuset osób.  
 
Przewodnicząca Rady – ja mam tutaj na myśli osoby np. starsze, samotne ze wsi.   
 
Pan Jarosław Pietruszewski – tak, jak mówiłem, te osoby są pod naszym nadzorem                                   
i otrzymują pomoc. Nie wszystkie osoby w kwarantannie życzą sobie, aby ośrodek, czy wojsko 
obrony terytorialnej zajmowało się nimi. 
 
Przewodnicząca Rady – wydaje mi się, że warto byłoby zadzwonić i zapytać, jako ośrodek                                          
i zaoferować pierwszemu pomoc.  
 
Radny Pan Roman Kasprowicz – propozycja jest taka, że jak rozmawiam z powiatową 
inspekcją sanitarną, oni nie mają takiego rozeznania w osobach jak ma mops dlatego bardzo 
liczą na kierownictwo i pracowników ośrodka. Od dnia dzisiejszego w stacji został 
wprowadzony całodobowy dyżur. To kierownik mopsu decyduje jakim osobom będzie 
wydawana żywność, przy pomocy pracowników socjalnych.  
 
Radny Pan Marek Kalicki zapytał radnego Kasprowicza, czy powiat łosicki złożył do wojska 
obrony terytorialnej zapotrzebowanie argumentując, że w tej chwili jest dwóch strażników 
miejskich, a jak przyjdzie większa liczba osób, którym trzeba będzie  udzielić pomocy to dwóch 
strażników nie wystarczy. Radny uważa, że wojsko obrony terytorialnej powinno się 
wykorzystać do obecnej sytuacji na terenie powiatu. Nawet do dowożenia żywności dla 
siedmiuset osób. 
 
Radny Pan Roman Kasprowicz nie podzielił zdania radnego Kalickiego. Wojska Obrony 
terytorialnej posiadają środki techniczne w postaci samochodów ciężarowych typu star 
skrzyniowe. Samochodów typu Lublin, czy osobowe nie posiadają.  Wojsko oczywiście jest w 
gotowości. Na chwilę obecną nie mamy żadnego zagrożenia, nie ma osób, które są 
hospitalizowane. W pierwszej kolejności zgodnie z decyzją głównego komendanta PSP Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju należy wykorzystywać siły i środki, które są w dyspozycji  wójtów, 
burmistrzów. Gdy oczywiście potrzebne będzie użycie wojska burmistrz, czy wójt po 
konsultacji z wojskowym komendantem uzupełnień według wysłanych do wszystkich gmin 
wzorów wniosku zapotrzebuje żołnierzy. Żołnierze w chwili obecnej trzymani są w rezerwie 
dlatego, że może być konieczne w najbliższej potrzebie uruchomienie miejsc kwarantanny. Na 
terenie powiatu został wytypowany wspólnie z właścicielem jeden obiekt, który może być 
przeznaczony na kwarantannę osób rodzin zdrowych, żeby w domach pozostały te osoby, 
które będą wymagały kwarantanny. Radny jeszcze raz podkreślił, że wojsko jest w gotowości.  
 
Radny Pan Marek Kalicki uważa, że na terenie Miasta i Gminy Łosice, Ochotnicze Straże 
Pożarne są przyszykowane do pożarów, wypadków jednak nie mają wozu operacyjnego. OSP 
chętnie by rozwoziły żywność, jeżeli taki wóz byłby przekazany do OSP Niemojki, czy OSP 
Łosice. Radny poprosił o zareklamowanie w wojsku, że OSP chętnie przyjmą wóz.  
 
Radny Pan Roman Kasprowicz podkreślił, że to jest stan epidemiologiczny, stan zagrożenia, 
kryzysu. Nie trzeba stwarzać problemów, że się nie da zrobić, bo czegoś  nie ma.  
 
Burmistrz – służby są przygotowane i cały czas nad tym pracują. Rozwiązania są i jest gotowy 
sprzęt. Na te możliwości jakie mamy, to radzimy sobie. Jeżeli przybędzie osób potrzebujących 
pomocy będziemy reagowali na bieżąco. Tak,  jak radny Kasprowicz mówił, cały czas jesteśmy 
w kontakcie z sanepidem, zarządzaniem kryzysowym, mgops jest do dyspozycji. Pozostawcie 
Państwo, te rozwiązania służbom. Służby na ten moment są w stanie sobie poradzić. W tym 
momencie trudno jest dyskutować o czymś, czego nie ma. Nie zabezpieczymy się przed 
wszystkim na pewno. Nie wiemy, jak będzie ta sytuacja rozwojowa. Radny wie, że 
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dysponujemy dwoma samochodami służbowym w urzędzie, które oprócz straży miejskiej 
mogą być zadysponowane do rozwożenia. To nie jest czas na branie, tylko na dawanie.  
 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? 
 
Burmistrz – Szanowni Państwo, jeżeli są pytania, mamy tutaj centrum zarządzania 
kryzysowego, jeżeli ktoś będzie chciał się zapoznać, mamy informacje z działań podjętych 
przez samorząd. Chciałem przypomnieć o rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 
2020 r., które wniosło pewne obostrzenia. Na stronie internetowej gminy i na tablicach 
informacyjnych została umieszczona informacja o rozporządzeniu. Radni też mają, proszę się 
zapoznać i przestrzegać zwłaszcza, jeżeli chodzi o ograniczanie przemieszczania                                          
i zachowywanie odległości. Przede wszystkim każdy z nas powinien być odpowiedzialny, za 
to, co robi i jak się zachowuje. Nie można patrzeć na to, że mnie to nie dotyczy, dotyczy to 
wszystkich. Jeżeli będziemy przestrzegać tych ograniczeń w dużym stopniu ułatwi to pracę 
służby zdrowia, straży i innych instytucji. Wszystko jest w rękach naszych i naszych 
mieszkańców. Dziękuję za wszystkie inicjatywy, które są podejmowane. Było już kilka 
telefonów do urzędu z ofertą pomocy, na razie sytuacja jest na tyle opanowana, że nie ma 
takiego problemu natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, my będziemy apelowali o pomoc.  
 
Przewodnicząca Rady – w imieniu radnych dziękujemy całemu sztabowi zarządzania 
kryzysowego za czujność i prośba też, aby zadbać tak, jak burmistrz mówił o siebie, o swoich 
znajomych, o innych i przestrzegać obostrzeń.  
 
6. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.00 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XXIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 

                                                                                                Ewa Hornowska 

 

 


