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

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  30 listopada 2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 14.45 

Godzina zakończenia: 15.50 

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: 15 

  

 

Ponadto w obradach udział wzięli m.in. 

1. Mariusz Kucewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 

2. Marta Stasiuk - Skarbnik Miasta i Gminy Łosice 

3. Małgorzata Łaska - Sekretarz Miasta i Gminy Łosice 

4. Danuta Filipowicz - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych 

 

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

 

1. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska otworzyła XXXII sesję Rady Miasta  

i Gminy Łosice. Powitała wszystkich uczestników sesji. Sesja zgodnie z obowiązującymi 

przepisami jest nagrywana i transmitowana.  

 

Zaproszenie na sesje stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

2. Sprawy organizacyjne. 

 

1) stwierdzenie quorum  

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska na podstawie listy obecności potwierdziła 

obecność 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na przeprowadzenie obrad  

i podejmowanie prawomocnych decyzji.  

 

Potwierdzenie odbioru materiałów na sesję stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

Lista obecności Radnych stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.  

Lista osób zaproszonych stanowi Załącznik Nr 5 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 poprzednich sesji z dnia 28 września 2020 r. i z dnia 4 

listopada 2020 r.  
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami 
1) Burmistrza 
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 
4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 
5. Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łosice za 

2019 rok 
6. Bezrobocie na terenie Miasta i Gminy Łosice. 
7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania 
podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Miasta i Gminy Łosice; 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w 
tym podatku; 

3) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 
2021; 

4) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 
2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso; 

5) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stawki  tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz określenia stawki opłaty podwyższonej; 

6) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso; 

7) w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

8) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia działań zapewniających 
utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania  oświaty 
oraz wdrożenia mechanizmów wsparcia rekompensujących samorządom zmniejszone 
wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych 
(CIT); 

9) w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta i Gminy Łosice dotyczącego trudnej 
sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby pilnych zmian ustawowych 
dotyczących sfery funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi. 

10) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice”; 
11) w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 

Gminy Łosice; 
12) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łosice; 
13) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice; 
14) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku. 

8. Przedstawienie informacji o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia 
wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w 
Siedlcach dotycząca potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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10. Zamknięcie obrad. 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 

Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Łosice ponieważ nie dotarła jedna z wymaganych opinii z Wód 

Polskich. Jest deklaracja, że opinia dotrze jeszcze w tym tygodniu. Niestety bez tej opinii nie 

można podjąć uchwały. 

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”, wyrazili zgodę na wycofanie z porządku obrad powyższego 
projektu uchwały. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 6 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 15 radnych, przy 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowało porządek obrad. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

3) Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji z dnia 28 września 2020 r. i z dnia 4 listopada 
2020 r.  

 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 28 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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr XXX/20 z XXX nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 4 listopada 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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr XXXI/20 z XXXI nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
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3.Informacja o działaniach podjętych między sesjami 
 
1) Burmistrza 
 

12 sierpnia 2020 r. Podpisanie umowy na most w ciągu ul. Myśliwskiej. 

sierpień Kilka spotkań z dyrekcją MZDW w sprawie objazdów i organizacji 
ruchu na czas remontu drogi wojewódzkiej. 

21 sierpnia 2020 r. Udział  w 15-leciu Stowarzyszenia Sokial. 

24 sierpnia 2020 r. Narada z dyrektorami szkół w związku z sytuacją 
epidemiologiczną i początkiem roku szkolnego. 

28 sierpnia 2020 r. Informacja o rozpoczęciu kontroli RIO. Kontrola trwała ponad 2 
miesiące. Kontrola wypadła pozytywnie z drobnymi uwagami. 
Burmistrz podziękowała Pani Skarbnik i pracownikom za dobrą 
pracę. 

30 sierpnia 2020 r.  Udział w Dniu Pieroga w Niemojkach. Niemojskie pierogi zostały 
wpisane na listę produktu regionalnego. 

1 września 2020 r.  Rocznica wybuchu II Wojny światowej. 

5 września 2020 r. Narodowe czytanie. 

6 września 2020 r. Dożynki parafialne w Niemojkach. 
Spotkanie na zaproszenie radnego w świetlicy w Dzięciołach 
połączone z koncertem zespołu ludowego Zakrze śpiewa. 

11 września 2020 . Walne w Spółdzielni Socjalnej. 

13 września 2020 r. Udział w wydarzeniu „Wielka kultura w małej wsi” w Niemojkach. 

15 września 2020 r.  Spotkanie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty wraz z Kierownik 
ZOWIKu. 

18 września 2020r. Walne w spółce komunalnej Kom-Gaz. 

19 września 2020 r. Komisja objazdowa po drogach gminnych wspólnie z radnymi. 

21 września 2020 r.  Spotkanie w sołectwie Meszki 

24 września 2020 r. Spotkanie z sołectwem Niemojki 

28 września 2020 r.  Sesja nadzwyczajna. 

29 września 2020 r.  Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III wieku 

30 września 2020 r. Spotkanie z wójtami w starostwie  sprawie oświaty. 

3 października 2020r. Uroczystość 5-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej 
połączony z koncertem w parku. 

5 października 2020 r. Spotkanie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, ćwiczenia 
miały miejsce na terenie naszej gminy. 
Wybory soleckie we wsi Meszki. Burmistrz złożył gratulacje dla 
nowo wybranego sołtysa. 

15 października 2020 r.  Spotkanie z BGK w sprawie budowy mieszkań na terenie MiG 
Łosice. 
Gminny Dzień Edukacji Narodowej. 

21 października 2020 r.  Walne w NLOT. 
Podpisanie aktu notarialnego na ul. Międzyrzecką sprzedaż 
działki. 

27 października 2020 r.  Przekazanie do szkół kolejnych 27 laptopów. 

28 października 2020 r.  Akt notarialny w sprawie żwirowni. 

4 listopada 2020 r.  Sesja nadzwyczajna. 

11 listopada 2020 r.  Święto Niepodległości. 

13 listopada 2020 r. Udział w uroczystości przejścia  na emeryturę Komendanta 
Straży Pożarnej Pana Sławomira Zaniuka. 

17 listopada 2020 r.  Odbiór techniczny wyremontowanego odcinka drogi w Meszkach. 
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18 listopada 2020 r.  Rozpoczęcie cyklu spotkań w sprawie wsparcia doradczego., 
którego MiG  jest liderem. Program charakteryzuje się tym, że 
opracowuje się strategię dla całego regionu, a nie dla samej 
gminy. Strategia Rozwoju może zastąpić strategię gminną. Śą to 
miejscowości leżące przy wschodniej granicy województwa 
mazowieckiego.  

23 listopada 2020 r.  Spotkanie z wójtami w sprawie odpadów komunalnych.  

26 listopada 2020 r.  Komisja wspólna Rady Miasta i Gminy Łosice. 

 
Burmistrz dodał, że po wyborach nowego starosty łosickiego i wicestarosty odbył z nim 
rozmowę na temat  funkcjonowania oświaty i przyszłej współpracy. 
 
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 
 
30 sierpnia 2020 r. – udział w Dniu Pieroga w Niemojkach. 
31 sierpnia 2020 r. – sesja nadzwyczajna. 
5 września 2020 r. – narodowe czytanie w Parku Łosickim im. Króla Jagiellończyka. 
6 września 2020 r. – spotkanie w świetlicy wiejskiej w Dzięciołach razem z mieszkańcami. 
17 września 2020 r. – wraz z radnymi objazdowa komisja po placówkach oświatowych w 
naszej gminie.  
19 września 2020 r. – komisja objazdowa dot. stanu dróg.  
21 września 2020 r. – spotkanie radnych z Panem Szymczukiem na temat zagospodarowania 
planu przestrzennego. 
28 września 2020 r – sesja nadzwyczajna. 
14 września 2020 r. – z Panem Burmistrzem i z Przewodniczącą Komisji Oświaty spotkanie z 
dyrektorami i nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
26 listopada 2020 r. – komisja wspólna. 
 
4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 
 
Skarbnik przedstawiła informację z wykonania budżetu za i półrocze 2020 roku.  
 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem informacji z wykonania budżetu 
za I półrocze 2020 roku. 
 
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”, przyjęła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 
roku. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
5. Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łosice 

za 2019 rok 
 
Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łosice za 2019 
rok sanowi Załącznik  Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Łosice stanowi Załącznik Nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
 
Informacja z działalności Straży Miejskiej za 2019 rok stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego 
protokołu. 
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6. Bezrobocie na terenie Miasta i Gminy Łosice. 
 
Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach w 2019 r. z uwzględnieniem 
bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Łosice stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego 
protokołu. Łosice  
 
7. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczania podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Miasta i 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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr 
XXXII/185/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Miasta i Gminy Łosice, 
która stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w 

tym podatku; 
 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr 
XXXII/186/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień w tym podatku, która stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 

rok 2021; 
 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 
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głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr 
XXXII/187/20 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków 

transportowych na rok 2021, która stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
4) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 

2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso; 

 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr 
XXXII/188/20 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z 
dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od 
osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, która stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
5) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, stawki  tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej; 

 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr 
XXXII/189/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, stawki  tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, która stanowi Załącznik Nr 
23 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
6) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała, iż na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji powyższy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 
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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 
XXXII/190/20 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, która stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. 
 
7) w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr 
XXXII/191/20 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 

rok, która stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. 
 
8) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia działań zapewniających 

utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania  oświaty 
oraz wdrożenia mechanizmów wsparcia rekompensujących samorządom 
zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i 
osób prawnych (CIT); 

 
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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr 
XXXII/192/20 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia działań 
zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie 
finansowania  oświaty oraz wdrożenia mechanizmów wsparcia rekompensujących 
samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), która stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu. 
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9) w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta i Gminy Łosice dotyczącego trudnej 
sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby pilnych zmian ustawowych 
dotyczących sfery funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi. 

 
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 15 radnych, przy 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 
głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła 
uchwałę Nr XXXII/193/20 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta i Gminy Łosice 
dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby pilnych zmian 

ustawowych dotyczących sfery funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, 
która stanowi Załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu. 
 
10) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i 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 15 radnych, przy 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 
głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła 
uchwałę Nr XXXII/194/20 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności 

dla Miasta i Gminy Łosice”, która stanowi Załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 34 do niniejszego protokołu. 
 
11) w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 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 15 radnych biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr 
XXXII/195/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr 35 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 36 do niniejszego protokołu. 
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12) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 15 radnych, przy 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 
głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła 
uchwałę Nr XXXII/196/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łosice, która stanowi Załącznik Nr 37 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 38 do niniejszego protokołu. 
 
13) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku. 
 
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 15 radnych, przy 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 
głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła 
uchwałę Nr XXXII/197/20 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku, która 
stanowi Załącznik Nr 39 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 40 do niniejszego protokołu. 
 
8. Przedstawienie informacji o podmiotach, w których jest wykonywana kara 

ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz opinia Prezesa Sądu 
Rejonowego w Siedlcach dotycząca potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy 
przez skazanych. 

 
Przewodnicząca Rady odczytała  informacje o podmiotach, w których jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz opinię Prezesa Sądu 
Rejonowego w Siedlcach dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez 
skazanych – Załącznik Nr 41 do niniejszego protokołu. Podmiotem w którym będą 
wykonywane prace na cele społeczne będzie nadal Kom-Gaz Sp. z o.o. w Łosicach. 
 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała pismo złożone przez sołtysa wsi Szańków Kolonia, w 
imieniu mieszkańców wsi Szańków Kol sołtys zwrócił się z zapytaniem o możliwości 
dofinansowania remontu  drogi powiatowej o nr 2029W. 
 
Burmistrz – proszę Państwa, został taki odcinek drogi powiatowej, od strony 19 był częściowo 
remontowany przez powiat, z drugiej strony przez wieś też jest dobra nawierzchnia. Sołtys 
pytał mnie też o FOGR, kolejność jest taka, zarządca drogi musi złożyć wniosek,  w tym 
przypadku starostwo powiatowe. Jeżeli się uda pozyskać na tą drogę środki, to myślę, że rada 
przychyli się tak, jak to do tej pory było, by połowę wkładu własnego zapewnić.  
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Przewodnicząca Rady podsumowała, że zawsze Rada Miasta i Gminy Łosice wspiera 
wszelkiego rodzaju inwestycje z powiatem. 
 
10. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 15.50 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XXXII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁA: 

Wioleta Częstochowska         Przewodnicząca  

        Rady Miasta i Gminy  

         

               Ewa Hornowska 

 

 


