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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  31 sierpnia 2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 16.40 

Godzina zakończenia: 17.20 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15  

 

Liczba obecnych radnych: 14 

Nieobecni radni: Szymaniuk Barbara 

   

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. Monika Łukaszuk - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i  

   Ochrony Środowiska 

 

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 XXVIII 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.  

Lista obecności Radnych stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  
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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) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego przy „Zalewie 

Łosickim”; 
2) 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; 

3) w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego; 
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 

2028; 
5) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 

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

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś zgłasza wniosek o zmianę porządku obrad? 

Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 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. W związku z covid-19 chcemy 

skorzystać z zapisów tarczy odnośnie art. 15qc dotyczącego wydania środków na 

przeciwdziałanie  covid-19. Były jednak pewne wątpliwości z w ustaleniach  z RIO  dotyczące 

procedur finansowych. Dlatego projekt wycofany zostaje z  porządku obrad, aby ustalać i 

uporządkować przepisy zgodnie z obowiązującym prawem. Środki finansowe można 

wykorzystać do końca 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 wycofanie w/w projektu uchwały z porządku obrad. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie porządku obrad po zmianach. 
 
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 po zmianach. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
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3)przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 23 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, przy 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr XXVII/20 z XXVII 
sesji Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 

 
3. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego przy „Zalewie 

Łosickim”; 
 
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 
XXVIII/172/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego 

przy „Zalewie Łosickim, która stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego; 
 
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 XXVIII/173/20 w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego, 
która stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego 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 – Pani Przewodnicząca, Szanowni radni, zmiana prognozy finansowej jest 
podyktowana zmianami w budżecie gminy. Muszą być dostosowane dwa dokumenty do 
siebie, by nie było rozbieżności.. 

 
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 XXVIII/174/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice 

na lata 2020 – 2028, która stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego 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 przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy zgodnie z uzasadnieniem do 
projektu uchwały. 

 
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 XXVIII/175/20 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku, która stanowi 
Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała o wpłynięciu do biura rady pisma z dnia 13 sierpnia 
2020 r. z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Warszawie w sprawie informacji o 
przeprowadzanym na terenie całego kraju w dniach 1 września 2020 r – 30 listopada 2020 r. 
Powszechnego Spisu Rolnego.  Obowiązkową metodą spisową będzie samospis internetowy, 
czyli samodzielne spisanie się przez Internet za pośrednictwem formularza udostępnionego 
na stronie spisrolny.gov.pl. dwie uzupełniające metody to spis przez telefon oraz wywiad 
bezpośredni prowadzony przez rachmistrza. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o podjęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do 
realizacji inwestycji nowego mostu na rzece Toczna od garaży w kierunku ogródków 
działkowych.  
 

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 
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głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, wyraziła zgodę na 
przystąpienie do powyższej inwestycji. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 17.20 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XXVIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁ: 

Wioleta Częstochowska         Przewodnicząca  

        Rady Miasta i Gminy  

         

               Ewa Hornowska 

 

 

 

  


