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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  11 maja 2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.45 

Godzina zakończenia: 16.00 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15  

 

Liczba obecnych radnych: 14 

Nieobecni radni: Anna Kozioł 

   

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 - Inspektor 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 XXIV 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. Przewodnicząca Rady 

dodała, iż wszelkie środki ostrożności zostały zachowane tzn. odległość pomiędzy osobami, 

przy wejściu do sali znajduje płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki. 

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.  
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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) Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 12 marca 2020 r. i z dnia 26 marca 2020 r. 

3.  Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach 
przy ul. Międzyrzeckiej , stanowiącej własność Gminy Łosice; 

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028; 
4) 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 sesji z dnia 12 marca 2020 r. i z dnia 26 marca 2020 r. 
 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 12 marca 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”, 
0 głosów  „wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr XXII/20 z XXII nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
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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”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr XXIII/20 z XXIII nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
3. Podjęcie uchwał: 

 

1) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; 

 
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 XXIV/149/20 w sprawie 
przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, która 
stanowi Załącznik nr 10do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w 

Łosicach przy ul. Międzyrzeckiej , 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, przy 13 radnych biorących udział w głosowaniu 11 głosami „za”, przy                           
2  głosach „przeciw”,  0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXIV/150/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach 
przy ul. Międzyrzeckiej , stanowiącej własność Gminy Łosice, 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-
2028; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poprosiła o zabranie głosu 

Skarbnik. 

 

Skarbnik – zmiany w Wpf są podyktowane zmianami przedsięwzięć, inwestycji, które 

podejmujemy w 2020 roku.  

 

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 XXIV/149/20 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028, która stanowi 
Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
4) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poprosiła o zabranie głosu 

Skarbnik. 

 

Skarbnik – Szanowni Państwo, budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów zmniejszono o 

kwotę 83 567,00 zł w związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów o wynikających z 

ustawy budżetowej na 2020 r. rocznych kwotach subwencji oświatowej oraz planowanych 

dochodach z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych tzw. pit. Po 

stronie wydatków budżet Miasta i Gminy zmniejszono o kwotę 83 567,00 zł. Do ważniejszych 

zmian po stronie wydatków należą: wprowadzenie do budżetu  nowego zadania 

inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – dokumentacja” w 

kwocie 50 000,00 zł. wprowadzenie do budżetu planu wydatków wprowadzonych na 

opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice kwota 500 000,00 

zł. Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania Budowa i modernizacja 

systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Aglomeracji Łosice” – 

kwota 100 000,00 zł. zwiększenie planu wydatku przeznaczonej na realizację projektów 

oświatowych – „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice” 

oraz Łosice otwarte na przedszkolaków. Dokonano zmian w przedsięwzięciach realizowanych 

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łuzki.  

Skarbnik dodała, że termomodernizacja budynków dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach 

oraz budynku ŁDK. Jest to na etapie wnioskowania, gromadzenia dokumentacji.  

 

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 XXIV/149/20 w sprawie 
zmian w budżecie gminy w 2020 roku, która stanowi Załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
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4. Sprawy różne i wolne wnioski 
 
Spraw różnych i wolnych wniosków nie było.  

 

5. 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 

 

 

 


