
Łosice, 6 maja 2022 roku 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 

zwołuję LII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 16 maja 2022 r. 

(poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.  

Rozpoczęcie - godzina 15.30 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie, 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) Stwierdzenie quorum, 

2) Przedstawienie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 28 lutego 2022 r. i z dnia 21 marca 2022 

r. 

3. Informacja z działalności Łosickiego Domu Kultury i biblioteki miejskiej.  

4. Omówienie stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy 

Łosice. 

5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i 

ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników; 

2) w sprawie zmiany uchwały nr LI/319/22 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 marca 2022 

r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy 

Łosice na 2022 r. 



3) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i 

Gminy Łosice na lata 2022-2026; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi 

dzierżawcami nieruchomości zabudowanej położonej w Łosicach, stanowiącej własność 

Gminy Łosice; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

gruntowych położonych w Nowosielcu, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz 

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

6) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości; 

7)  w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2022-2032; 

9) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice Ewa Hornowska 


