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Protokół nr XXXVI/21 
z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta i Gminy Łosice 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:  

 

Data rozpoczęcia:  17 lutego 2021 r.  

Godzina rozpoczęcia: 15.45 

Godzina zakończenia: 16.20 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy  

w Łosicach  

Liczba Radnych: 15  

 

Liczba obecnych radnych: 13 

Nieobecni radni: Karol Kordaczuk 

 Zdzisław Mieleszko 

   

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. Danuta Filipowicz - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych 

 

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 XXXVI 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.  
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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 protokołów z poprzednich sesji z dnia 30 grudnia 2020 r i z dnia 14 stycznia 
2021 r. 

3. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Łosice; 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/190/20 z dnia 30 listopada2020 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

3) 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; 

4) w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej 

Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym 

Rady Miasta i Gminy Łosice 

7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku; 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad? 

Burmistrz zgłosił wniosek, aby wycofać z porządku obrad projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Łosice z przyczyn proceduralnych. 

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”, wyraziła zgodę na wycofanie z porządku obrad w/w projektu uchwały. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 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 13 radnych, 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się”, zaakceptowała porządek obrad. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
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3) przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 30 grudnia 2020 r i z dnia 14 stycznia 
2021 r. 

 

Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 30 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr XXXIV z XXXIV sesji Rady Miasta i 
Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż protokół z dnia 14 stycznia 2021 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 13 radnych, przy 12 radnych biorących udział w głosowaniu 12 głosami „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, przyjęła protokół nr XXXV z XXXV 
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 

3. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/190/20 z dnia 30 listopada 2020 r. 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 poprosiła o zabranie głosu 
Panią Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. 
 
Pani Danuta Filipowicz – uchwała ma na celu zmianę inkasenta ponieważ dotychczasowy 
inkasent zrezygnował. Proponowaną osobą jest Pani Małgorzata Wiśniewska zam. Łosice. 
 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 13 radnych, przy 10 biorących udział w głosowaniu 10 głosami „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXXVI/216/21 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXII/190/20 z dnia 30 listopada 2020 r. 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 11 do niniejszego protokołu. 
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Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 
 

2) 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 zarządziła głosowanie nad 

podjęciem uchwały. 

 

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”, podjęła uchwałę Nr XXXVI/217/21 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 13 do niniejszego 
protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
 

3) w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice; 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie nad 

podjęciem uchwały. 

 

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”, podjęła uchwałę Nr XXXVI/218/21 w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Łosice, która stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

4) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie; 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie nad 

podjęciem uchwały. 

 

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”, podjęła uchwałę Nr XXXVI/219/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej 
własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w 
Tarnowie która stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 
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5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet 

radnym Rady Miasta i Gminy Łosice 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie zarządziła głosowanie nad 

podjęciem uchwały. 

 

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”, podjęła uchwałę Nr XXXVI/220/21 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miasta i Gminy Łosice która stanowi 
Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
6) 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/221/21 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku, 
która stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Burmistrz poruszył temat drogi krajowej S-19. 29 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie 
zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych na które burmistrz został zaproszony wraz z 
pozostałymi samorządowcami powiatu. Omawiany był odcinek S-19 przebiegający przez 
powiat łosicki, przy udziale projektanta firmy Mosty Katowice i GDRKiA oddział w Lublinie. 
Został zaprezentowany wariant 5 żółty. Po analizie głosów mieszkańców z całego powiatu 
okazało się, że najbardziej oczekiwanym wariantem będzie kolor niebieski. We wrześniu 
ubiegłego roku na skutek protestów mieszkańców wystosowaliśmy pismo do GDGKiA w 
Lublinie z prośbą o analizę głosów mieszkańców bo byli uwagi do głosów z Czuchleb, Meszek. 
Była uwaga, aby przesunąć węzeł od miejscowości Woźniki, oraz zamianę wariantu węzłu 
niebieskiego od strony Mszanny na węźle w Łosicach na wariant czerwony, który by przebiegał 
przez stawy w Czuchlebach. Te uwagi mieszkańców, które do końca jakby nie były 
uzgodnione, mamy zapewnioną przejezdność do dróg, natomiast ten wariant pokrywa się w 
części z niebieskim i w Czuchlebach idzie za wsią. Przejazd będzie górą nad drogą S-19 . Pan 
dyrektor powiedział, że wariant nie jest jeszcze przesądzony. Jeżeli chodzi o ich rekomendację 
ze względów ekonomicznych wariant żółty jest rekomendowany prze GDDKiA w Lublinie. 
Prosiliśmy o ponowne przeliczenie głosów mieszkańców i zostały one jeszcze raz policzone. 
Ustalono, aby w najbliższym czasie po spotkaniu przesłać nasze uwagi do kolejnego 
rozpatrzenia. Burmistrz poinformował, że 4 lutego 2021r. zrobił spotkanie z mieszkańcami i 
sołtysami, którzy mieli uwagi do przebiegu S-19 i ponownie przesłano do GDDKiA 
rekomendacje. Nie wiadomo czy dojdzie do kolejnego spotkania natomiast na pewno 
Burmistrz  będzie się kontaktował z GDDKiA w tej sprawie. Jest zapewnienie, że do wszystkich 
pól, które zostaną będą zapewnione dojazdy. Prezentacja ze spotkania jest dostępna w 
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Urzędzie i przebieg żółtego wariantu również w wersji papierowej. Na stronie internetowej 
oddziału lubelskiego jest umieszczony wariant żółty.  
 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16.20 Przewodnicząca Rady Pani Ewa 

Hornowska zamknęła XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

PROTOKOŁOWAŁA:     PRZEWODNICZYŁA: 

Wioleta Częstochowska            Przewodnicząca 

             Rady Miasta i Gminy  

                    Ewa Hornowska 

 


