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

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  28 września 2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 16.20 

Godzina zakończenia: 16.30 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15  

 

Liczba obecnych radnych: 14 

Nieobecni radni: Anna Sulińska 

   

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 

 

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 XXX 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.  

Potwierdzenie odbioru materiałów stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  
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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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028; 
2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 

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”, zaakceptowała porządek obrad. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 14 września 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 XXIX/20 z XXIX 
sesji Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
3. Podjęcie uchwał: 

 
1) 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 dostosowaniem jej do aktualnych zmian w budżecie gminy.  
 
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 XXX/181/20 w sprawie zmiany 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028, która stanowi 
Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
2) 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 XXX/182/20 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku, która stanowi 
Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Spraw różnych i wolnych wniosków nie było. 
 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.30 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XXX nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁ: 

Wioleta Częstochowska         Przewodnicząca  

        Rady Miasta i Gminy  

         

               Ewa Hornowska 

 

 

 


