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PROTOKÓŁ Nr XXXV/21 
z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  14 stycznia 2021 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.00 

Godzina zakończenia: 15.25 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15  

 

Liczba obecnych radnych: 15 

   

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. Urszula Konewko - Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury 

 

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 XXXV 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 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.  
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2) przedstawienie porządku obrad  

 

1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne: 

1)  stwierdzenie quorum, 
2)  przedstawienie porządku obrad,  

3. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i 
formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice 
3) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku; 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Zmian do porządku nie zgłoszono. 

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 7 do niniejszego protokołu. 

 

Na salę obrad przybył radny Pan Karol Kordaczuk, zwiększając tym samym liczbę radnych 
uprawnionych do głosowania do 14 radnych. 
 

3. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i 
inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może 
być przyznane; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poprosiła o zabranie głosu 
Panią Kierownik Zespołu Oświaty. 
  

Pani Urszula Konewko – zagadnienie doskonalenia zawodowego nauczycieli reguluje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów kształcenia 
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1653).  

Zgodnie § 5 ww. rozporządzenia, organ prowadzący opracowuje na dany rok kalendarzowy 
plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a 
ustawy Karta Nauczyciela, uwzględniając: 

 wyniki nadzoru pedagogicznego, 

 wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli, 
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 wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

 potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez Ministra 
Edukacji Narodowej. 

 
Z kolei na podstawie § 6 ww. rozporządzenia, organ prowadzący w porozumieniu z 
dyrektorami szkół i przedszkoli, ustala coroczną maksymalną kwotę dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe 
oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Drugim aktem prawnym regulującym doskonalenie zawodowe nauczycieli jest ustawa z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

W myśl art. 70a ust. 1 ww. ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia 
się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. 

Na mocy art. 91d pkt 1 cytowanej ustawy, w przypadku szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego 
określone w art. 70a ust. 1 wykonuje rada gminy. 

Zapis art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela nakłada obowiązek 
na organ prowadzący zasięgania opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli 
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice 
w zakresie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez reprezentatywne związki zawodowe – 
numer pisma L.dz.021/21 z dnia 13.01.2021 r. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały. 

 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych, przy 13 biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXXV/213/21 w sprawie 
ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i 
formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane, która stanowi 
Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 

Na salę obrad przybył radny Pan Mirosław Dymowski, zwiększając tym samym liczbę 
radnych uprawnionych do głosowania do 15 radnych. 
 
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poprosiła Panią Skarbnik o 
zabranie głosu.  
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Skarbnik – zmiany podyktowane są zmianami w budżecie gminy i podlegają dostosowaniu 
do bieżących zmian w roku 2021.  
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, podjęła uchwałę Nr XXXV/214/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poprosiła Panią Skarbnik o 
przedstawienie proponowanych zmian w budżecie gminy w 2021 roku. 
 
Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany 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 15 radnych, 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, podjęła uchwałę Nr XXXV/215/21 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku, 
która stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała pismo od Starosty Powiatu Łosickiego w sprawie 
informacji o rozpoczęciu obciążania osób za zajęcie pasa drogowego i niszczenia dróg 
powiatowych.  
 
Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na 
stanowisko Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie trudnej 
sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby pilnych zmian ustawowych dot. sfery 
funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
Burmistrz poinformował o rozpoczęciu programu szczepień dla seniorów i od 15 stycznia 
2021 r. można się już rejestrować, pierwszymi uprawnionymi są osoby w wieku 80 plus, a od 
22 stycznia 2021 r. osoby które skończyły 70 lat. Szczepienia tych osób rozpoczną się od 
dnia 25 stycznia 2021 r. Na terenie miasta są wyznaczone 2 punkty szczepień Przychodnia 
Eskulap i SPZOZ w Łosicach. Samorządy zostały zobligowane do dowożenia tych 
pacjentów, którzy nie mają możliwości dojazdu. OSP są włączeni do akcji dowożenia 
pacjentów. Została uruchomiona miejsko-gminna linia telefoniczna, gdzie będzie można się 
dowiedzieć na temat akcji dowozu na szczepienia. 
Burmistrz wspomniał o zaangażowaniu się samorządu w zbiórkę złomu dla chorej Antosi. 
 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 15.25 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XXXV nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁA: 

Wioleta Częstochowska     Przewodnicząca 

        Rady Miasta i Gminy  

Ewa Hornowska 

 


