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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  8 lipca 2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.40 

Godzina zakończenia: 16.40 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15  

 

Liczba obecnych radnych: 15 

Radni, którzy się spóźnili: Mirosław Dymowski 

 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. Małgorzata Warenica – Sokoluk - Adwokat 
5. Urszula Konewko - Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania, Kultury  

   i Sportu 
6. Jarosław Pietruszewski - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  

   Społecznej 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 XXVI 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 13 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  

 

1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne: 

1)  stwierdzenie quorum, 
2)  przedstawienie porządku obrad,  

3. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 

2028; 
2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
3) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łosice na rok 

szkolny 2020/2021; 
4) w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. 

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

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś zgłasza wniosek o wprowadzenie zmian do 

porządku obrad ? 

Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 3. Sprawozdania z 

realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r. oraz potrzeb związanych z realizacją 

zadań. 

Więcej zmian nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o wyrażenie zgody na wprowadzenie do porządku obrad w 

punkcie 3. Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r. oraz 

potrzeb związanych z realizacją zadań. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się”, wyraziła zgodę na wprowadzenie sprawozdania 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 13 radnych, 13 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: 
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1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 
2)  przedstawienie porządku obrad,  

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r. oraz potrzeb 
związanych z realizacją zadań. 

4. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 

2028; 
2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
3) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łosice na rok 

szkolny 2020/2021; 
4) w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. 

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

Na salę  obrad przybył radny Pan Mirosław Dymowski, zwiększając tym samym liczbę uprawnionych 

radnych do głosowania do 14. 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r. oraz potrzeb 
związanych z realizacją zadań. 

 
Pan Jarosław Pietruszewski Kierownik M-GOPS w Łosicach przedstawił sprawozdanie z 
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r. oraz potrzeb związanych z realizacją 
zadań, które stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
4. Podjęcie uchwał: 
 
1) 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 XXVI/161/20 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. 
 
2) 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 XXVI/162/20 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. 
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3) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łosice na 

rok szkolny 2020/2021; 
 
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 XXVI/163/20 w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łosice na rok szkolny 
2020/2021, która stanowi Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Na salę  obrad przybył radny Pan Karol Kordaczuk, zwiększając tym samym liczbę uprawnionych 

radnych do głosowania do 15. 

4) w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poprosiła Kierownika                                

M-GOPSU w Łosicach o zabranie głosu. 

 

Pan Jarosław Pietruszewski Kierownik M-GOPS w Łosicach omówił projekt uchwały w 

sprawie Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. 

 

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 XXVI/164/20 w sprawie 
Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022, która stanowi 
Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Radny Pan Marek Kalicki zapytał Pana Burmistrza jak będzie wyglądał objazd Łosic? 
 
Burmistrz- w zasadzie miałem poinformować o tym radnych ale radny Pan Kalicki jak zwykle 
czujny i wyprzedził moją wypowiedź. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami MZDW, 
wykonawcą i częścią radnych w terenie w piątek. Rozmowa można powiedzieć, że była bardzo 
trudna i emocjonalna. Były też przedstawiane argumenty takie, że w związku z tym, że chcemy 
i wymagamy dodatkowych ułatwień to  może tą inwestycje zabrać i przenieść poza Łosice.  
Jeżeli chodzi o organizację ruchu tymczasową to na dzień dzisiejszy, ani zarząd dróg 
powiatowych, ani starosta powiatowy nie zaopiniował tej organizacji. Ulica Bialska i część ul. 
Rynek jest już zaakceptowana natomiast chodzi o ten odcinek od urzędu od skrzyżowania do 
ronda łącznie z remontem mostu. Jest tu problem taki, że tak naprawdę nie ma w tym 
momencie za dużo alternatyw do objazdu Łosic.  Zablokowanie tego odcinka na kilka miesięcy 
spowoduje paraliż miasta. Są ustalone objazdy dla ruchu lokalnego do 10 ton przez Hadynów 
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i na tym odcinku ma być wahadło. Walczymy cały czas o to, żeby udrożnić  przejazd w 
przedłużeniu ulicy Sportowej i dojazd do ul. Majora Zenona przez działki. Tylko ze względu na 
procedury, uzgodnienia wodno-prawne i środowiskowe wykonawca jest zagrożony, że nie 
zdąży tego wybudować przed momentem realizacji, a mówimy tutaj o sierpniu bo wtedy chcą 
rozpocząć inwestycję. Po długich rozmowach padła jeszcze propozycja utwardzenia odcinka 
przez Dębinkę, żeby zrobić alternatywę w kierunku Białegostoku. Natomiast uparcie twierdzę, 
że to rozwiązanie w mieście jest potrzebne i problem wyszedł taki, że pewien odcinek dróg od 
działek do mostku to nie jest działka drogowa. Jest to łąka. Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich twierdzi, że oni mogą zaopiniować pozytywnie objazd po drogach publicznych, 
istniejących. Koncepcja na ten moment moja jest taka: niech utwardzą i zatwierdzą ten objazd   
dla ruchu lokalnego przez ulice Spacerową, Sportową do 11-Listopada. Natomiast niech się 
podejmą partycypacji w kosztach i żeby utwardzić ten dalszy odcinek, jako ciąg pieszo-jezdny 
tylko dla naszych mieszkańców by ułatwić i rozluźnić ruch. Część z Państwa radnych była na 
spotkaniu, miała zapaść decyzja w poniedziałek, co się będzie działo, natomiast dzisiaj mamy 
środę, dzwoniłem do dyrektora i zażądałem spotkania z Departamentem Organizacji Ruchu i 
z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich i takie spotkanie wspólne mamy i z wykonawcą 
oraz pracownikami umówione w Warszawie w poniedziałek 13 lipca na godz. 11.00. Mają 
zapaść ostateczne decyzje łącznie z organizacją ruchu. Do tego momentu poprosiłem też 
starostwo powiatowe by nie wydawały opinii. Wiem, że jest pozytywne nastawienie MZDW do 
tego, żeby wesprzeć wykonawcę w inwestycjach. Jeżeli chodzi o działania z naszej strony to 
cały czas mamy w alternatywie ten most, który budujemy w ciągu ulicy Myśliwskiej, otwarcie 
ofert mamy 15 lipca. Nawet gdyby terminowo nie udało się wykonać przejazdu, czyli na 
moment rozpoczęcia prac w sierpniu to nawet jeżeli będzie to trwało miesiąc dłużej i uda się 
uruchomić dodatkowy przejazd we wrześniu to i tak dla naszych mieszkańców będzie miesiąc 
utrudnienia większego, a nie cztery miesiące. Ostateczna decyzja co, do objazdów i tak 
zapadnie poza nami ponieważ nie jest to nasza droga, możemy jedynie negocjować. Spotkań  
było już kilka ostatnie w listopadzie 2019r. przed ogłoszeniem przetargu, gdzie apelowaliśmy 
aby ująć objazdy. Natomiast inwestor  w przetargu scedował organizację ruchu i objazdy na 
wykonawcę,  a wykonawca wiadomo liczy każdy grosz.  
 
Radny Pan Marek Kalicki – mieszkańcy ul. Majora Zenona pytają o objazd, ja nie 
odpowiadam  bo nic w tej chwili nie wiem. Pan Burmistrz cały czas negocjuje, by było dobrze. 
 
Burmistrz –jeżeli ktoś chce zobaczyć mam wstępny projekt organizacji ruchu. On jest 
wykonany zgodnie z tym, co ustalaliśmy, czyli dwa przejazdy.  
 
Radny Pan Marek Kalicki -  i jeszcze mam jedno pytanie, skoro tam jest część drogi Dzięcioły 
– Dębinka objazd i jest to część drogi naszej gminnej i powiatowej i inwestor szykuje tam 
objazd, czy on na te drogę materiał da, czy będzie się zwracał do nas o pokrycie kosztów.  
 
Burmistrz – wysłaliśmy pismo do zarządu dróg województwa mazowieckiego i na te objazdy 
ma być pozyskany destrukt z tej całej przebudowy drogi i tego materiału wystarczy.  
 
Radny Pan Marek Kalicki  - nie jestem przeciwny aby na Dębinke rozlokować ruch tirów ale 
mam prośby też od mieszkańców, że dużo ludzi do pracy do Laktopolu do Perunu dojeżdża                        
i pytają grzecznie, czy do pracy z ul. Majora Zenona do Perunu, czy Laktopolu mają jeździć 
przez Dębinkę albo na Hadynów.  
 
Burmistrz – przepraszam ale z ul. Majora Zenona do Latopolu można się przejść. Dla służb 
przejazd będzie, ma być prowadzone ręczne sterowanie ruchem, karetka przejedzie z 
pierwszeństwem.  
 
Radny Pan Marek Kalicki  - musimy wziąć pod uwagę, że na osiedlu  sporo ludzi mieszka                                         
i ja grzecznie proszę nie złośliwie. 
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Burmistrz – a ja grzecznie odpowiadam, jeżeli jest jakaś przebudowa to jeszcze nigdzie na 
świecie się nie zdarzyło, że nie było utrudnień.  
 
Radny Pan Marek Kalicki – tam gdzie się robi to jest najpierw źle, a później będzie dobrze. 
Ja to rozumiem.  
 
Burmistrz – i mam nadzieję, że tak będzie u nas najpierw źle, a potem dobrze. Staramy się 
żeby było jak naj mnie źle, a nie bardzo źle. Utrudnienia na pewno będą, tego nie unikniemy. 
Jak dobrze radni pamiętają pozwolenie na budowę mostu było złożone w 2018 roku . 
Procedowanie całej inwestycji trwało ponad półtora roku i nie było to zależne od nas, a sami 
dobrze wiecie, że ten most nie był potrzebny dwa lata temu, czy pięć ale nawet dziesięć lat 
temu. Natężenie ruchu samochodowego przez Łosice cały czas rośnie. Środki na ten cel 
dostaliśmy dopiero w tym roku z samorządu Woj. Mazowieckiego.  
 
Przewodnicząca Rady – miejmy nadzieję, że inwestycje będą trwały krótko.  
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko nadmienił, aby zrobić drogę przez Dębinkę od 19 do 
Patkowa, która jest drogą powiatową.  
 
Burmistrz - jest to droga powiatowa. A my rozmawiamy o drodze jadąc od Dębinki w lewo do 
Nowosielca. Radny musi skierować pismo do zarządu powiatu i powiat musi wystąpić do gminy 
z chęcią partycypacji. Jeżeli objazd dojdzie do skutku to droga powiatowa przez Dębinkę 
będzie poprawiona przez pozyskany przez nas destrukt.  
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko – jeżeli chodzi o wniosek do powiatu, to ja już kilka razy 
składałem o zrobienie drogi od 19 do Patkowa.   
 
Burmistrz – Rada Powiatu musi podjąć uchwałę o realizacji tego zadania. Jeżeli Rada zwróci 
się do nas o wsparcie to, my wtedy będziemy się zastanawiali jak to wesprzeć.  My, nie 
możemy sami zastanawiać się, czy będziemy drogę powiatową remontowali bo to decyzja 
Rady Powiatu.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóżwiaczuk 
zaproponował, aby Radni  wystąpili z pismem do Rady Powiatu o remont dróg by wesprzeć 
prośby radnego Mieleszki.  
 
Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że Rada Miasta i Gminy Łosice na pewno wesprze i 
będzie wystosowane takie pismo do Rady Powiatu.  
 
Radny Pan Mirosław Dymowski – trzeba będzie zrobić komisje wspólną, zaprosić Radę 
Powiatu i porozmawiać na ten temat.   
 
Przewodnicząca Rady – również dobry pomysł. 
 
Radny Pan Roman Kasprowicz - ostatnio zwracał się do mnie dyrektor zarządu dróg 
powiatowych pilnie w zakresie drogi Patków w kierunku Myszkowice o wystąpienie po 
ostatnich podtopieniach, intensywnych opadach deszczu ze środków klęskowych. Jako zespół 
kryzysowy była opinia pozytywna. Po wystąpieniu zdarzenia w ciągu 48 godzin składać należy 
meldunki o zniszczeniach dróg by później  nie było problemu.   
 
Radny Pan Marek Kalicki zapytał czy droga Zakrze – Stare Biernaty była opiniowana, jako 
droga klęskowa? Trzeba wziąć pod uwagę te drogi ponieważ ich stan jest bardzo zły. 
 
Radny Pan Roman Kasprowicz poprosił o adres poczty elektronicznej lub osobistą wizytę 
ponieważ w chwili obecnej nie pamięta.  
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Burmistrz poinformował, iż w ubiegłym tygodniu 1 lipca 2020r podpisał umowy na 5 MIASów: 
strażnica OSP Łosice, podpisał umowę na FOGR w Meszkach 155 000 zł oraz podpisał 
porozumienie z samorządem woj. Mazowieckiego w sprawie wsparcia edukacji zdalnej 
pracowni dla szkół w Szkole Podstawowej Nr 2 na 100 000 zł sprzęt, oprogramowanie. 
Podczas spotkania z premierem Morawieckim Miasto i Gmina Łosice odebrało czek na 
500 000 zł.  
 
Radny Pan Roman Kasprowicz – kiedy firma, która wygrała przetarg na budowę parkingu 
przy urzędzie wejdzie na plac budowy? 
 
Burmistrz  - firma ma czas do końca września, ze wstępnych deklaracji wynika, że zechce 
wejść w lipcu.  
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko zapytał kiedy będzie zabierany eternit z Patkowa, Dzięcioł  
Niemojek?  
 
Burmistrz odpowiedział, że w referacie gospodarki nieruchomościami można się dowiedzieć 
pok. 15. 
 
6. Zamknięcie obrad 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.40 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XXVI nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

PROTOKOŁOWAŁA:                       PRZEWODNICZYŁ: 

 

 

Wioleta Częstochowska                                                                            Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta i Gminy  

  

 


