
1 

 

PROTOKÓŁ Nr XXVII/20 
z XXVII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice  

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  23 lipca 2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 13.40 

Godzina zakończenia: 15.30 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Przewodniczący obrad:  Ewa Hornowska – Przewodnicząca Rady Miasta i 

Gminy Łosice   

Liczba Radnych: 15 

Liczba obecnych Radnych: 14 

Nieobecny radny: Karol Kordaczuk 

  

 

Ponadto w obradach udział wzięli m.in. 

1. Mariusz Kucewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 

2. Marta Stasiuk - Skarbnik Miasta i Gminy Łosice 

 

Wykaz osób zaproszonych na sesję stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

1. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska otworzyła XXVII sesję Rady Miasta  

i Gminy Łosice. W związku z zachowanemu środków bezpieczeństwa dzisiejsza sesja odbywa 

się w sali widowiskowej ŁDK. Przewodnicząca poinformowała, że przed wejściem do sali 

znajduje się płyn dezynfekujący i przypomniała o obowiązku korzystania z maseczki 

ochronnej. Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości, Burmistrza, radnych, 

sołtysów, przewodniczących zarządów osiedlowych, oraz wszystkich tych, którzy przybyli na 

dzisiejszą sesję. Przewodnicząca Rady podziękowała Pani Dorocie Kozłowskiej dyrektor ŁDK 

za udostępnienie sali na dzisiejszą sesję. Sesja zgodnie z obowiązującymi przepisami jest 

nagrywana i transmitowana.  

 

Lista obecności Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych stanowi                  

Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  

Zaproszenie na sesje stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

2. Sprawy organizacyjne. 

 

1) stwierdzenie quorum  
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Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska na podstawie listy obecności potwierdziła 

obecność 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na przeprowadzenie obrad  

i podejmowanie prawomocnych decyzji.  

 

Potwierdzenie odbioru materiałów na sesję stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

Lista obecności Radnych stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  

Lista osób zaproszonych stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

2) przedstawienie porządku obrad  

 

1. Otwarcie, 
2. Sprawy organizacyjne: 

1) Stwierdzenie quorum, 
2) Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 22 czerwca 2020 r. i z dnia 8 lipca 2020 r.  
4. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 

1) Burmistrza 
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2019 r. 
6. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2019 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum 

zaufania. 
8. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2019 

r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia: 
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, 
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice, 
3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, 
4) Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok; 
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok; 
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice; 
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy                                         

z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, stanowiącymi własność gminy 
Łosice; 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 

Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:  
1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na realizację 

zadania inwestycyjnego p.n.: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze – Biernaty 
Średnie - do drogi nr 698 w miejscowości Stare Biernaty, Biernaty Średnie na odcinku od 
km 2+467 do km 4+270, o długości 1,803 km; 

2. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku. 

 

Więcej zmian nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady poprosiła o wyrażenie zgody na wprowadzenie do porządku obrad w 

punkcie 9. Podjęcia uchwał, jako podpunkt 5 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: 

„Odbudowa drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie - do drogi nr 698 w 

miejscowości Stare Biernaty, Biernaty Średnie na odcinku od km 2+467 do km 4+270, o 

długości 1,803 km 

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”, 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 wyrażenie zgody na wprowadzenie do 

porządku obrad w punkcie 9. Podjęcia uchwał, jako podpunkt 6 projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy w 2020 roku. 

 

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”, wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w projektu uchwały do porządku obrad. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 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 9 do niniejszego protokołu.  

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie, 
2. Sprawy organizacyjne: 

1) Stwierdzenie quorum, 
2) Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 22 czerwca 2020 r. i z dnia 8 lipca 2020 r.  
4. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 

1) Burmistrza 
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2019 r. 
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6. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2019 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum 

zaufania. 
8. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2019 

r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia: 
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, 
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice, 
3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, 
4) Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok; 
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok; 
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice; 
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy                                         

z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, stanowiącymi własność gminy 
Łosice; 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na realizację 
zadania inwestycyjnego p.n.: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze – 
Biernaty Średnie - do drogi nr 698 w miejscowości Stare Biernaty, Biernaty Średnie na 
odcinku od km 2+467 do km 4+270, o długości 1,803 km 

6)  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 22 czerwca 2020 r. i z dnia 8 lipca 
2020 r.  

 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 22 czerwca 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.  
 
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 XXV/20 z XXV nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 8 lipca 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.  
 
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 XXVI/20 z XXVI nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta i Gminy Łosice. 
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Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 

 
4. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 
 
1) Burmistrza 
 
Ostatnia sesja zwyczajna odbyła się 23 stycznia 2020 roku. W między czasie odbyło się kilka 
sesji zwołanych w trybie nadzwyczajnym.  
 

19 lutego 2020r.  Spotkanie w sprawie aplikacji lupe, na dzień dzisiejszy podpisana jest 
umowa z wykonawcą, prace są w toku. 

Styczeń, marzec Spotkania sprawozdawczo-wyborcze w OSP. 

25 lutego 2020r. Otwarcie ulicy Radzyńskiej oraz otwarcie drogi Kolonia Chotycze – 
Meszki. 

1 marca 2020 r. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

5-6 marca 2020r. Związek Miast Polskich. 

11 marca 2020 r. Spotkanie w sprawie inwestycji drogi krajowej S19 na terenie naszej 
gminy. 

25 marca 2020 r. Walne w PSG oraz Walne w Spółdzielni Socjalnej. 

Kolejne dni marca, 
kwietna 

Działania związane z pandemią Covid-19 (maseczki, dystrybucja 
żywności z banku żywności, dowożenie żywności dla osób objętych 
kwarantanną) Podziękowania dla PSP, OSP, straży miejskiej, 
radnym, pracownikom urzędu, Łdk, które stało się zakładem 
produkcyjnym,  centrum logistycznym wszelkich działań, produkcja 
maseczek, przyłbic). Uczestnictwo w programie Maseczki dla Polski. 
Przeprowadzenie audytu. 

10 kwietnia 2020 r.  Rocznica katastrofy smoleńskiej i ofiar Katynia. 

Kwiecień, maj Spotkania w sprawie Otwartej Strefy Aktywności. 
Spotkania z dyrektorami szkół (nauka zdalna, zmiany przepisów, 
rozmowy o oszczędnościach) 

3 maja 2020 r. Obchody Konstytucji. 

4 maja 2020 r. Rozmowy w sprawie szlaku rowerowego w powiecie łosickim z 
Tyglem Doliny Bugu i z Lokalną Organizacją Turystyczną. 

17 czerwca 2020 r. Podpisanie z Panią Marszałek Orzełowską i Panią Lanc umowy na 
most w ciągu ul. Myśliwskiej. Dofinansowanie wynosi prawie 
3 500 000 zł. Cała wartość zadania to 5 700 000 zł. 

22 czerwca 2020 r.  50-lecie pożycia małżeńskiego. Ponad 20 par odznaczono medalem 
Prezydenta RP.  

23 czerwca 2020 r. Walne w Nieskażonym środowisku. 

30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w PKS. 

1 lipca 2020 r. W Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczyli w Siedlcach wraz z 
Panią Skarbnik podpisanie porozumienia w sprawie pracowni 
komputerowej, oprogramowania i doposażenia szkół. Realizatorem 
zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Podpisanie umowy wraz z Panią Skarbnik na FOGR w Meszkach 
ponad 150 000 zł, 5 MIASów oraz 20 000 zł na remont OSP Łosice. 
Wizyta Pana Premiera Morawieckiego w Łosicach, wręczenie czeku 
na 500 000 zł. 

4 lipca 2020 r. Udział w pogrzebie Pana Zygmunta Gałeckiego. 

5 lipca 2020 r.  Obchody rocznicy bitwy pod Jeziorami. Złożenie wieńca z 
Przewodniczącą Rady pod pomnikiem w Chotyczach. Msza Sw. 
polowa. 
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9 lipca  Spotkanie w Starostwie Powiatowym wraz z Przewodniczącą Rady w 
sprawie stanu dróg. 

14 lipca 2020 r. Spotkanie z Wodami Polskimi i wykonawcą budowy drogi 
wojewódzkiej nr 698 w sprawie możliwości ustalenia objazdu od 
strony działek do garaży przy ul. Majora Zenona. 

17 lipca 2020 r. Podpisanie umowy z Marszałkiem w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Ochrony Powietrza na inwentaryzację źródeł ciepła i 
audytu na terenie gminy. Jest to kwota dofinansowana w prawie 100 
%  - 190 000 zł. Przeprowadzenie audytu będzie potrzebne do 
składania wniosku na niskoemisyjność i składania wniosków do 
NFOSiGW w nowym rozdaniu środków unijnych.  

17-19 lipca 2020 r.  W tych dniach tradycyjnie wypadały Dni Łosic również w okrojonej 
formie: Kino plenerowe, wernisaż, zawody wędkarskie. 

21 lipca 2020 r. Spotkanie wraz z Panem Walczyńskim i z kierownikiem GDDKiA w 
Siedlcach z Panem Mirońskm w Warszawie w GDDKiA w sprawie 
chodnika na ul. Białostockiej i ścieżki rowerowej. Rozmowy na temat 
drugiego etapu, czyli kontynuacji ścieżki rowerowej do Świniarowa. 
Spotkanie w sprawie objazdów dot. budowy drogi 698 przez Łosice. 

22 lipca 2020r.  Spotkanie z Agnieszką Markiewicz, pochodzącą z Łosic zawodniczką 
trenującą biegi górskie, która promuje Łosice. 

 
Burmistrz poinformował, iż udało się pozyskać środki od Komendanta Głównego Straży 
Pożarnej na wóz strażacki do Niemojek, zabezpieczone jest 460 000 zł. Burmistrz przedstawił 
informacje z otwarcia ofert na zadanie „Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej  w 
kierunku ulicy  Parcele w Łosicach”. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo 
– Mostowych MIKST Sp. z o.o.  - 4 370 425,83 zł. Została podpisana umowa z wykonawcą na 
parking przy urzędzie. 
 
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 
 

5 lutego 2020r. -  udział w uroczystościach w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łosicach związane 

z patronem szkoły Mikołajem Kopernikiem. 

22 lutego 2020r. – otwarcie dróg: ulica Radzyńska i Chotycze – Meszki. 

27 lutego 2020 r. – sesja nadzwyczajna. 

11 marca 2020 r. – spotkanie w ŁDK w sprawie planowanej drogi S19. 

31 marca 2020 r. – sesja nadzwyczajna. 

3 maja 2020 r. - obchody Konstytucji 3 maja. 

11 maja 2020 r. – sesja nadzwyczajna. 

3 czerwca 2020 r. – spotkanie radnych z burmistrzem i pracownikami urzędu. 

17 czerwca 2020 r. – komisja wspólna oraz podpisanie umowy na dofinansowanie na most w 

ciągu ul. Myśliwskiej. 

26 czerwca 2020 r. – sesja nadzwyczajna. 

1 lipca 2020 r. – spotkanie z premierem Morawieckim w Łosicach. 

3 lipca 2020 r. – spotkanie z GDDKiA. 

5 lipca 2020 r. – obchody Bitwy pod Jeziorami. 

8 lipca 2020 r. – sesja nadzwyczajna. 
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9 lipca 2020 r. – spotkanie z radnymi powiatu łosickiego. 

18 lipca 2020 r. – udział w wystawie.  

23 lipca 2020 r. – komisja wspólna. 

 
27 Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2019 r. 
 
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2019 roku, które stanowi 
Załącznik nr 12 do protokołu. 
 
28 Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2019 rok. 
 
Wypełniając obowiązek ustawowy zamieszczony w ustawie o samorządzie gminnym art. 28aa 
Burmistrz przedstawił Radzie jak i mieszkańcom raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2019 
rok. Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice został zamieszczony na stronie internetowej gminy. 
Mieszkańcy zostali zaproszeni do debaty poprzez zamieszczenie zaproszenia i druku 
zgłoszenia do udziału w debacie na stronie internetowej gminy. Do 22 lipca 2020 r. żaden 
mieszkaniec nie zgłosił chęci udziału w debacie. Następnie Burmistrz przedstawił w formie 
slajdów raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2019 rok. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum 

zaufania. 
 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2019 rok 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie przeprowadziła  
głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.  
 
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 
XXVII/165/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum 
zaufania, która stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minut przerwy. 
 
30 Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 

2019 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia: 
 
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, 
 
Pani Marta Stasiuk Skarbnik Miasta i Gminy Łosice przedstawiła sprawozdanie z 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2019 rok. 
 
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice, 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Dymowski odczytał wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia  
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absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 
rok – Załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, 
 
Skarbnik Miasta i Gminy Łosice Pani Marta Stasiuk odczytała uchwałę  
Nr Si.113.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2020 r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Łosice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok - Załącznik Nr 16 do 
protokołu. Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu 
za 2019 rok. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Dymowski odczytał uchwałę Nr 
Si.225.2020 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 
czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji rewizyjnej  Rady Miasta i Gminy Łosice 
dotyczącym absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łosice za 2019 rok– Załącznik Nr 17 
do protokołu. Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.  
 
4) Dyskusja. 
 
Dyskusji nie było. 
 
31 Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr 
XXVII/166/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy 

Łosice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, która stanowi 
Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
 
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 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 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr 
XXVII/167/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, która stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego 
protokołu. 
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Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
 
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości 

gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice; 
 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 

 
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 
XXVII/168/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, 
która stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy                                         

z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, stanowiącymi własność gminy 
Łosice; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 

 
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 
XXVII/169/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy                                         
z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, stanowiącymi własność gminy 

Łosice, która stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na 

realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2025W 
Zakrze – Biernaty Średnie - do drogi nr 698 w miejscowości Stare Biernaty, Biernaty 
Średnie na odcinku od km 2+467 do km 4+270, o długości 1,803 km; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 

 
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 
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XXVII/170/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 
r. na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2025W 
Zakrze – Biernaty Średnie - do drogi nr 698 w miejscowości Stare Biernaty, Biernaty 

Średnie na odcinku od km 2+467 do km 4+270, o długości 1,803 km, która stanowi 
Załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu. 
 
6) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poprosiła skarbnik o 
omówienie projektu uchwały. 
 
Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy 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 
XXVII/171/20 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku, która stanowi 
Załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu. 
 
10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Sołtys Wsi Biernaty Średnie Pan Krzysztof Hincz w imieniu mieszkańców wsi podziękował 
Burmistrzowi i radnym za wsparcie inwestycji w Biernatach Średnich. 
 
11.Zamknięcie obrad. 

 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 15.30 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XXVII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁ: 

Wioleta Częstochowska         Przewodnicząca  

        Rady Miasta i Gminy  

         

               Ewa Hornowska 


