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

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  30 grudnia 2020 r.  

Godzina rozpoczęcia: 14.20 

Godzina zakończenia: 15.20 

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 

 

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

 

1. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska otworzyła XXXIV sesję Rady Miasta  

i Gminy Łosice, powitała wszystkich tych, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Przewodnicząca 

Rady poinformowała, iż zgodnie z przepisami sesja rady 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 protokołów  z poprzednich sesji z dnia 30 listopada 2020 r. i z dnia 9 grudnia 
2020 r. 

3.  Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 

1) Burmistrza, 
2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.  

4. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok; 
2) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 
3) w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Łosicach; 
4) w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie  oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Łosice na 
lata 2021-2025; 

5) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na 
2021 rok; 

6) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2021; 
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice; 
8) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
9) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 – 

2030 oraz budżetu gminy Łosice na rok 2021: 
a) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 – 2030; 
b) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej na 2021 rok             

w pełnej klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem; 
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2030; 
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2021 rok; 
e) przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 – 2030 oraz projektu uchwały 
budżetowej na 2021 rok przez Przewodniczących: Komisji Budżetowej                              
i Rozwoju Gospodarczego; 

f) dyskusja nad powyższymi projektami uchwał; 
g) przedstawienie ewentualnych wniosków; 
h) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami; 
i) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 – 2030. 
j) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Łosice na rok 2021. 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie obrad. 
 

Zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 
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Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie porządku obrad. 

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”, przyjęła  porządek obrad. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu 

3) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 30 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 XXXII z XXXII sesji Rady Miasta i Gminy 
Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 9 grudnia 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 XXXIII z XXXIII nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami: 
 
1) Burmistrza 
 
Ostatnia sesja Rady MiG miała miejsce 30 listopada 2020 r. 

9 grudnia 2020 r. Inauguracja Centrum Wsparcia Doradczego, projekt dla którego 
miasto i gmina Łosice jest liderem dla 16 samorządów. 

10 grudnia 2020 r. Spotkanie grupy roboczej partnerstwa CWD. 

11 grudnia 2020 r.  OSP Niemojki – odbiór nowego wozu strażackiego. 

14 grudnia 2020 r.  Walne w  Nieskażonym Środowisku. 

15 grudnia 2020 r. Przewodnictwo w Radzie Centrum Wsparcia Doradczego. 

17 grudnia 2020 r. Posiedzenie Zarządu OSP – roczne podsumowanie i plany na 
przyszły rok. 
Rozstrzygnięcie konkursu dot. klocków lego. Podziękowania dla 
ŁDK za organizację konkursu. 
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18 grudnia 2020 r. 25 konkurs literacki im. Romualda Mikoszewskiego online. 
Laureatem konkursu zastała Pani Marianna Pawłowska z Niemojek. 

 Mobilna wigilia dla 40 osób wytypowanych przez MGOPS. Grupa 
Szalone Niemojki zaangażowała się w przygotowanie potraw 
wigilijnych, które były dostarczone osobom samotnym. ŁDK, 
MGOPS, Straż Miejska włączyły się w dystrybucję i wsparcie akcji. 
Rozdano paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.  

23 grudnia 2020r.  Z Przewodniczącą Komisji Oświaty udział w spotkaniach z ministrem 
i z posłami. Spotkanie z Panią Marszałek Orzełowską. 

27 grudnia 2020 r.  W kościele św. Zygmunta transmisja koncertu kolędowego. 

29 grudnia 2020 r. Udział w komisji wspólnej Rady Miasta  Gminy w Łosicach. 

 

Burmistrz zachęcił do udziału w challengu kolędowym, do 3 stycznia 2021 można nagrać 

Kolędę „Przybieżeli pasterze”, informacje znajdują się na stronie ŁDK. 

2) Przewodniczącej Rady 

 
9 grudnia 2020 r. – sesja nadzwyczajna. 
11 grudnia 2020 r. – udział w uroczystym odbiorze wozu strażackiego w Niemojkach.  
29 grudnia 2020 r. – komisja wspólna Rady Miasta i Gminy w Łosicach. 
 
Przewodnicząca Rady w imieniu całej Rady złożyła życzenia noworoczne dla wszystkich 
mieszkańców, sołtysów, przewodniczących zarządu osiedli, Pana Burmistrza, pracowników 
urzędu. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich tych, którzy odeszli w bieżącym 
roku, a byli związani pracą samorządową. W ostatnim czasie odszedł od nas wieloletni sołtys 
wsi Toporowa i tato Pani Sekretarz.  
 
4. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała , iż podczas 

posiedzenia komisji wspólnej projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

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 XXXIV/203/20 w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i 
Gminy Łosice na 2021 rok, która stanowi Załącznik Nr  9 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała , iż podczas 

posiedzenia komisji wspólnej projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

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 XXXIV/204/20 w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego 
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Programu Przeciwdziałania Narkomanii, która stanowi Załącznik Nr  11 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Łosicach; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała , iż podczas 

posiedzenia komisji wspólnej projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

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 XXXIV/205/20 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach, która stanowi Załącznik Nr  13 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
4) w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie  oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Łosice na 
lata 2021-2025; 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała , iż podczas 

posiedzenia komisji wspólnej projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

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 XXXIV/206/20 w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego 
programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony ofiar Przemocy w 
Rodzinie w Mieście i Gminie Łosice na lata 2021-2025, która stanowi Załącznik Nr  15 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
5) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice 

na 2021 rok; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała , iż podczas 

posiedzenia komisji wspólnej projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

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 XXXIV/207/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 
komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok, która stanowi Załącznik Nr  17 do 
niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
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6) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2021; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała , iż podczas 

posiedzenia komisji wspólnej projekt został pozytywnie zaopiniowany. 

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 XXXIV/208/20 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i 
Gminy Łosice na rok 2021, która stanowi Załącznik Nr  19 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała , iż podczas 

posiedzenia komisji wspólnej Skarbnik omówiła projekt, który został pozytywnie zaopiniowany. 

Przewodnicząca Rady zapytała , czy są pytania do Pani Skarbnik? 

Pytań  nie zgłoszono. 

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 XXXIV/209/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr  21 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
8) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku; 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poinformowała , iż podczas 

posiedzenia komisji wspólnej Skarbnik omówiła proponowane zmiany. Projekt został 

pozytywnie zaopiniowany. Przewodnicząca Rady zapytała, czy są pytania do Pani Skarbnik? 

Pytań  nie zgłoszono. 

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 XXXIV/210/20 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 
rok, która stanowi Załącznik Nr  23 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
9) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 

– 2030 oraz budżetu gminy Łosice na rok 2021: 
 
a) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028; 
 
Powyższe przedstawił Pan Burmistrz w formie slajdów. 
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b) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej na 2021 rok w pełnej 
klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

 
Powyższe przedstawił Pan Burmistrz w formie slajdów. 
 
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2030; 
 
Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 
sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2021 – 2030, która stanowi Załącznik 
Nr 25 do niniejszego protokołu. 
 
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2021 rok; 
 
Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w 
sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, która stanowi Załącznik Nr 26 do niniejszego 
protokołu. 
 
e) przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 – 2030 oraz projektu uchwały budżetowej na 
2021 rok przez Przewodniczących: Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego; 

 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Pani Anna Sulińska poinformowała, iż na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowano 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2021 – 2030 oraz 
projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. 
 
f) dyskusja nad powyższymi projektami uchwał; 

 
Dyskusji nie było. 
 
g) przedstawienie ewentualnych wniosków; 
 
Wniosków nie zgłoszono. 
 
h) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami; 
 
Wniosków nie zgłoszono. 
 
i) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łosice na lata 2021 – 2030. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie a następnie poinformowała, iż podczas 
posiedzenia komisji wspólnej projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
 
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 XXXIV/211/20 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 – 2030, która stanowi Załącznik Nr  27 
do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. 
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j) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na 
rok 2021. 

 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie a następnie poinformowała, iż podczas 
posiedzenia komisji wspólnej projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
 
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 XXXIV/212/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na 
rok 2021, która stanowi Załącznik Nr  29 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu. 
 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Burmistrz poinformował o wnioskach złożonych do Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, na stadion miejski i duży 
wniosek na budowę kanalizacji w tych miejscowościach gdzie były plany m.in. w Niemojkach, 
w Patkowie, w Czuchlebach, w Biernatach, w Świniarowie, w Woźnikach. W ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych jest zamiar zrobienia drogi przy  rampie w Niemojkach. Do Fogru 
złożony został wniosek na drogę Patków-Prusy. Miał być składany wniosek wspólny wraz z 
powiatem na drogę w Dębince ale będzie to w inny sposób finansowane. Jeszcze nie jest 
przygotowana koncepcja na tą drogę. 
 
Przewodnicząca Rady – wczoraj na komisji radny Pan Mirosław Dymowski pytał się o 
wniosek, który był składany na zrobienie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na 
ul. Kolejowej.  Rozmawiałam z dyrektorem Zarządu Dróg powiedział, że na najbliższym 
zarządzie będzie to przedstawione. Także temat do tej pory nie był poruszony. 
 
Radny Pan Mirosław Dymowski poprosił Pana Burmistrza o rozszerzenie informacji na temat 
wniosku na stadion miejski, co zostało ujęte we wniosku? 
   
Burmistrz odpowiedział, że będzie to kompleksowa przebudowa, murawa, oświetlenie, 
trybuny. Wstępny kosztorys to ok. 1 500 000 zł. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk zgłosił 
wniosek w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, na wniosek mieszkańców o podjęcie 
stanowiska przez Radę Miasta i Gminy Łosice, aby przywrócić funkcjonowanie Targowicy 
Miejskiej w niedzielę. 
 
Przewodnicząca Rady zapytała jaka jest decyzja sanepidu? 
 
Radny Pan Roman Kasprowicz  powiedział, że sanepid nie zakazuje funkcjonowania 
targowicy tylko wydał przepisy sanitarne ogólnopolskie, które zarządca targowicy musi 
utrzymać. Nikt nie jest przeciwko funkcjonowaniu targowicy tylko trzeba zachować 
odpowiednie warunki sanitarne, które wynikają z obecnej sytuacji.  
 
Burmistrz – był podnoszony argument, że na niedzielny targ jest duża migracja bo 
przyjeżdżają ludzie z sąsiednich województw oraz kolejny argument to handel w niedzielę. 
Jeżeli radni chcą przegłosować stanowisko będzie one uwzględnione jak najbardziej w 
dalszych działaniach.  
 
Radny Pan Marek Kalicki powiedział, że do biedronki przyjeżdżają ludzie na warszawskich 
numerach i nikt się nie boi.  W środy i w soboty na rynku również są mieszkańcy z innych 
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województw. Rolnicy prosili przekazać, że domagają się otwarcia rynku w niedzielę. W 
Zbuczynie rynek jest otwarty i nic się nie dzieje.   
 
Przewodnicząca Rady zapytała, czy nasze stanowisko nie będzie kolidowało z przepisami, 
które odgórnie narzuca sanepid? 
 
Radny Pan Roman Kasprowicz  radny uważa, że nie. Trzeba wpłynąć na zarządcę, aby 
dopilnował warunków sanitarnych. Targowica jest potrzebna dla naszych mieszkańców.  
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie stanowiska.  
 
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 11 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła stanowisko, aby  
przywrócić funkcjonowanie Targowicy Miejskiej w niedzielę z zachowaniem obowiązujących 
zaleceń sanitarnych. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Pan Romuald Jóźwiaczuk serdecznie 
podziękował za wsparcie druhów z OSP w Niemojkach przy zakupie samochodu ratowniczo-
gaśniczego, dla Pana Burmistrza i pracowników, którzy walczyli i składali wnioski do 
wszystkich instytucji, gdzie tylko się dało. Koszt samochodu wyniósł 1 035 000 zł. Z 
ministerstwa Sprawiedliwości zostało pozyskane 150 000 zł. Rada Miasta i Gminy dołożyła  
375 000 zł. 100 000 zł dostaliśmy z Zarządu Województwa Mazowieckiego. 110 000 zł 
dostaliśmy od Głównego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 350 000 zł od WFOSiGW. 
Dla wszystkich tych, którzy wsparli OSP Niemojki  posłów, senatorów i ministrów, radny 
serdecznie podziewał w szczególności dla radnych za jeden temat w bezpieczeństwie, który 
będzie służył dla całej gminy i powiatu. Radny poprosił o dalsze wspieranie druhów bo potrzeby 
są bardzo duże.  
 
Przewodnicząca Rady przekazała w imieniu sołtys z Zakrza życzenia poświąteczne, 
noworoczne dla Pana Burmistrza i radnych.  
 
Radny Pan Zdzisław Mieleszko również złożył życzenia, by nikogo nie brakło w nowym roku 
i aby ten wirus poszedł skąd przyszedł.  
 
6. Zamknięcie obrad. 
Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 15.20 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XXXIV sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁ: 

Wioleta Częstochowska         Przewodnicząca  

        Rady Miasta i Gminy  

         

               Ewa Hornowska 

 


