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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  22 czerwca 2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.40 

Godzina zakończenia: 16.20 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15  

 

Liczba obecnych radnych: 15 

Radny, który się spóźnił: 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. Ewa Stefaniuk - Podinspektor ds. księgowości budżetowej Miasta i 

   Gminy Łosice 
4. Jerzy Walczyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania  

   Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 
5. Anna Obidzińska - Stefaniuk - Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 
6. Agnieszka Gawor - Podinspektor 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 XXV 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.  
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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 protokołu  z poprzedniej sesji. 

3. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach 
za 2019 rok. 

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
5. Sprawozdanie z działalności Łosickiego Centrum Informacji. 
6. Analiza zadań inwestycyjnych Miasta i Gminny Łosice. 
7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały nr XIX/121/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 
2019 roku w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 
rok; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zespołu dworsko – parkowego położonego w 
Toporowie, stanowiącego własność Gminy Łosice; 

3)  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie; 

4) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia; 
5) w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na 

zapewnienie wkładu własnego Powiatu (Organizatora) w ramach Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok;  

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 
2028; 

7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady zapyta, czy ktoś zgłasza wniosek o wprowadzenie zmian do porządku 

obrad ? 

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

wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych położonych 

w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. 

z o.o. z siedzibą w Tarnowie. 

Więcej zmian nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o wyrażenie zgody na wprowadzenie projektu uchwały                     

w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych 

położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie do porządku obrad w punkcie 7 podjęcia uchwał 

podpunkt. 4. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
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obecności 14 radnych, 14 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 14 radnych, 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, zaakceptowała porządek obrad. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne: 

1)  stwierdzenie quorum, 
2)  przedstawienie porządku obrad,  
3) przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 

3. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach 
za 2019 rok. 

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
5. Sprawozdanie z działalności Łosickiego Centrum Informacji. 
6. Analiza zadań inwestycyjnych Miasta i Gminny Łosice. 
7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały nr XIX/121/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 
2019 roku w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 
rok; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zespołu dworsko – parkowego położonego w 
Toporowie, stanowiącego własność Gminy Łosice; 

3)  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie; 

5) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia; 
6) w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na 

zapewnienie wkładu własnego Powiatu (Organizatora) w ramach Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok;  

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 
2028; 

8) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
Zamknięcie obrad. 

 
3) przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 

 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 11 maja 2020 roku jest umieszczony w 
Biuletynie Informacji Publicznej i wyłożony przed obradami sesji i dostępny był w Biurze Rady. 
 
Radni nie zgłosili uwag do protokołu.  
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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 XXIV/20 z XXIV nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
3. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Łosicach za 2019 rok. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach za 2019 rok zostało przedstawione na wspólnym 
posiedzeniu komisji przez Kierownika M-GOPS w Łosicach Pana Jarosława Pietruszewskiego 
i stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła glosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach za 2019 rok. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż sprawozdanie z realizacji programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi zostało omówione na wspólnym posiedzeniu komisji przez 
pracownika urzędu Panią Agnieszkę Gawor, które stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
5. Sprawozdanie z działalności Łosickiego Centrum Informacji. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż sprawozdanie z działalności Łosickiego Centrum 
Informacji za 2019 rok zostało przekazane radnym w materiałach i stanowi Załącznik Nr 14 
do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności 
Łosickiego Centrum Informacji za 2019 rok. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
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obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
6. Analiza zadań inwestycyjnych Miasta i Gminny Łosice. 
 
Informację o inwestycjach bieżących w 2020 roku przedstawił Pan Jerzy Walczyński 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Powyższa informacja stanowi 
Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minut  przerwy. 

 
7. Podjęcie uchwał: 

 
1) w sprawie zmiany uchwały nr XIX/121/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 

grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 
2020 rok; 

 
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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXV/153/20 w sprawie zmiany 
uchwały nr XIX/121/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2019 roku w 
sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok, która stanowi 
Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zespołu dworsko – parkowego położonego w 

Toporowie, stanowiącego własność 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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXV/154/20 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie zespołu dworsko – parkowego położonego w Toporowie, stanowiącego 
własność Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na 
rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na komisji 
wspólnej projekt uzyskał pozytywną opinię. 
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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 XXV/155/20 w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w 
Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, która stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
 
4) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na 
rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 

 
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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXV/156/20 w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w 
Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, która stanowi Załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
5) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia; 
 
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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXV/157/20 w sprawie pozostawienia 
petycji bez rozpatrzenia, która stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
Na salę obrad przybył radny Pan Karol Kordaczuk, zwiększając tym samym liczbę radnych 
uprawnionych do głosowania do 15. 

 
6) w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na 

zapewnienie wkładu własnego Powiatu (Organizatora) w ramach Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok;  

 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
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0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXV/158/20 w sprawie udzielenia 
pomocy  finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na zapewnienie wkładu własnego 
Powiatu (Organizatora) w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok, która stanowi Załącznik Nr 27 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. 
 
 
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 

2028; 
 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXV/159/20 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028, która stanowi 
Załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu. 
 
8) 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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXV/160/20 w sprawie zmian w 
budżecie gminy w 2020 roku, która stanowi Załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu. 
 
8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Spraw różnych i wolnych wniosków nie było. 
 
9. Zamknięcie obrad. 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.20 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XXV nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  
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