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     P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/2015 

 
z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r.  

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1130 do godz. 1410. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji 

 

Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka. Powitała radnych oraz osoby 

uczestniczące w obradach: 

Jan Ługowski – Burmistrz Miasta i Gminy, 

Mirosław Łukowski – Sekretarz Miasta i Gminy, 

Bożena Boruc – Skarbnik Miasta i Gminy, 

Maria Romańczuk – Radca Prawny, 

Jolanta Franczuk – Radna Rady Powiatu. 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka - stwierdziła, że wg listy obecności, w obradach 

uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na  podejmowanie prawomocnych 

uchwał.  

 

 

Ad. 2.  Wnioski do porządku obrad 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka - stwierdziła, że wraz z zawiadomieniami, radni 

otrzymali porządek obrad, który odczytała w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów z obrad VI i VII sesji.  

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.  

5. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.  

6. Informacje dotyczące: - poziomu bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Mordy,  

- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

7. Informacje dotyczące bieżącej działalności komisji Rady Miejskiej, w tym działalność 

asystenta Rodziny. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 

2015r., 

b) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy 

Mordy na lata 2015 - 2027, 

c) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  

i Gminy Mordy”, 

d) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy  

i zagospodarowania tych odpadów, 

e) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

f) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty, 
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g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Miasta i Gminy Mordy, 

h) likwidacji Szkoły Podstawowej Filia w Krzymoszach wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół w Radzikowie Wielkim. 

9. Sprawy różne. 

10.  Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka – stwierdziła brak uwag do wyżej odczytanego 

porządku obrad.  

 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z obrad VI i VII sesji 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka – poinformowała o nienaniesieniu poprawki do treści 

protokołu z VI sesji, o którą wniósł Radny Andrzej Zacharczuk na sesji Nr VII w dniu 

31.03.2015 r., z uwagi na fakt, iż Wiceprzewodnicząca nie wypowiedziała informacji 

(formułki) dotyczącej quorum. Nie zmienia to faktu, że uchwały były podejmowane 

prawomocnie, a quorum potwierdza lista obecności. Następnie poddała go pod głosowanie. 

Protokół z VI sesji został przyjęty 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych  

i braku głosów wstrzymujących się.  

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka przeszła do protokołu VII sesji. 

Radny Andrzej Zacharczuk – poinformował, że w pkt Ad. 2 ppkt 7 zamiast litery „m” 

winno być „ł”. Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka – poinformowała, że w trakcie przerwy 

zostanie to sprawdzone i po przerwie odbędzie się głosowanie nad przyjęciem protokołu z VII 

sesji. 

 

 

Ad. 4.  Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami 

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował radnych, że: 

1) ostatnio zajmowano się sprawą dróg, m.in.  – z Rogóźca do Ptaszk – droga ta wymaga 

generalnej przebudowy; odbyło się spotkanie z wykonawcą drogi, który przedstawił 

harmonogram naprawy tej drogi; naprawa będzie polegała na poszerzeniu drogi tam gdzie 

brakuje 5 m szerokości, zostanie naprawiona podbudowa; praktycznie droga zostanie 

odbudowana od nowa; prace będą trwały od 15 maja do końca maja. Droga Ostoje – 

Kosny – inwestycja została prawie zakończona. Zostały podjęte rozmowy ze Starostwem 

w sprawie ulicy Glinianej; 

2) został uruchomiony w Gminie punkt konsultacyjny oraz zatrudniono terapeutę od 

uzależnień; 

3) w dniu 14.04.2015 r. – otwarcie ofert  i podpisanie umowy na opracowanie projektu 

budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach takich jak: Mordy, 

Wielgorz, Radzików, Radzików Stopki, Radzików Wielki. Odbyło się również otwarcie 

ofert na opracowanie projektu organizacji ruchu na osiedlu Gliniana w Mordach; 

wyłoniono wykonawcę za kwotę 2.324,70 zł; 

4) w ramach funduszy sołeckich – ogłoszono drugi przetarg, z uwagi na fakt, iż do 

pierwszego nikt się nie zgłosił, na dostawę kruszywa,  żwiru; otwarcie ofert nastąpi w dniu 

15.05.2015 r.; 
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5) w niedzielę 19.04.2015 r. uczestniczyłem w zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego imprezie – „Wiosna w Polu i w ogrodzie”; 

6) w dniu 21.04.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej; w tym samym dniu 

spotkałem się również z Zarządem PKS w Łosicach odnośnie rozwiązań komunikacyjnych 

na terenie naszej Gminy w zakresie dowożenia dzieci do szkół, jak i połączeń między 

Mordami a Siedlcami; 

7) 22.04.2015 r. podpisałem nowy Regulamin pracy dla Urzędu Miasta i Gminy, który będzie 

obowiązywał od dnia 08.05.2015 r. – dot. godzin pracy Urzędu, tj. – od poniedziałku do 

czwartku – 8:00 - 16:00, piątek – 10:00 - 18:00; 

8) 24.04.2015 r. odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy; 

Burmistrz Jan Ługowski – zaprosił radnych: 

- na IV Rajd Rowerowy „Z flagą w tle” – na dzień 02.05.2015 r., wyjazd z Mordów do 

Radzikowa Wielkiego na piknik; 

- na akademię do MGOK z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji PR przygotowanej przez 

uczniów z Gimnazjum w Mordach – w dniu 03.05.2015 r.; w tym samym dniu odbędzie się 

impreza z okazji „Dnia Strażaka” w Radzikowie Wielkim. 

Burmistrz Jan Ługowski – poinformował i zaprosił radnych do organizacji imprezy pn. 

„Słoneczne lato” przewidywanej na dzień 26.07.2015 r. 

Burmistrz Jan Ługowski – poprosił radnych o pomoc w przekazaniu informacji  

o konieczności złożenia przez wszystkich mieszkańców gminy deklaracji na podatek od 

nieruchomości. 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka – poinformowała, że zostało odsłuchane nagranie,  

z którego wynika, że Przewodnicząca nadała numerację litery „m” zamiast „ł”, co zostało 

zaprotokołowane w Protokole Nr VII. Następnie poddała pod głosowanie przyjęcie tego 

protokołu. Protokół z VII sesji został przyjęty większością głosów 15, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

 

Ad. 5.  Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych  

 

Wobec braku zapytań i interpelacji radnych Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka przeszła do 

następnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad. 6. Informacje dotyczące: - poziomu bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Mordy,  

- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mordy 
 

Burmistrz Jan Ługowski – poinformował, że na podstawie danych z Urzędu Pracy  

w Siedlcach liczba bezrobotnych osób na terenie naszej Gminy w I kwartale tego roku 

przedstawiała się następująco: styczeń - 269 osób; w lutym - 275 osób; marzec - 258 osób. 

 

Burmistrz Jan Ługowski – odczytał sprawozdanie w sprawie zagospodarowania odpadów, 

sporządzone przez Panią Justynę Kędziorę – mł. referenta ds. czystości i porządku,  

w następującym brzmieniu:  

„Baza właścicieli nieruchomości zobowiązanych do ponoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na koniec 2014 r. zawierała 1572 pozycje (w tym: 2 Spółdzielnie 

Mieszkaniowe, 4 Wspólnoty Mieszkaniowe): Czepieli – 77, Czepielin - Kolonia – 33,  

Czołomyje – 53, Doliwo – 20, Głuchów - 59, Klimonty – 43, Kolonia Mordy – 15, 

Krzymosze - 78, Leśniczówka – 27+1 spółdzielnia mieszkaniowa, Ogrodniki – 20,  
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Olędy – 21, Ostoje – 6, Pieńki – 20, Pióry Wielkie – 34, Pióry Pytki – 12, Płosodrza – 16, 

Ptaszki – 16, Radzików Wielki – 77, Radzików Kornica – 29, Radzików Oczki – 18, 

Radzików Stopki – 41, Rogóziec – 29, Sosenki Jajki – 12, Stara Wieś – 34, Stok Ruski – 66, 

Suchodołek – 16, Suchodół Wielki – 16, Wielgorz – 52, Wojnów – 63, Wólka Soseńska – 27, 

Wólka Biernaty – 17, Wyczółki – 70, Mordy – 457 + 1 spółdzielnia mieszkaniowa i 4 

wspólnoty mieszkaniowe. 

W ciągu roku zgłoszono 19 nowych nieruchomości.  

Ilość odebranych odpadów komunalnych w  2014 r. przez P.U.K. Siedlce przedstawia się 

następująco: - zmieszane odpady komunalne - 450t, - opakowania z tworzyw sztucznych - 

47t, - opakowania ze szkła - 70t, - metale i opakowania z metali - 3t, - odpady 

wielkogabarytowe - 1,6t, - papier i tektura - 4t, - odpady ulegające biodegradacji - 2,5t, - inne 

odpady nie ulegające biodegradacji - 28t. 

Ze złożonych deklaracji wynika, że segregację odpadów zadeklarowało 1391 właścicieli tj. 

88,5% ogółu. Odebrano 25 t opon podczas objazdowej zbiórki przeprowadzonej w czerwcu 

2014 r. W czerwcu 2014 r. zorganizowana była objazdowa zbiórka elektrośmieci podczas 

której zebrano 4t. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osiągnięty poziom 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, 

metali, szkła i tworzyw sztucznych w 2014 r. wyniósł 19,27 %. Rozporządzenie Ministra 

Środowiska określa, aby w 2014 r. poziom ten był nie mniejszy niż 14%, a w roku 2015 - 

16%. Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 r. wyniósł 26,89. Rozporządzenie 

Ministra Środowiska dopuszcza aby poziom ten w latach 2014 i 2015  nie przekroczył 50%. 

Budżet 2014 r. to ok. 298 tys.  

Wydatki poniesione w roku 2014: - zobowiązanie dla firmy odbierającej odpady - 228000 zł., 

- wynagrodzenie pracownika  - 32000 zł., - udział w szkoleniach - 400 zł, - koszty 

administracyjne - 3000 zł., - serwis oprogramowania do obsługi systemu - 1000 zł.  

Zaległość na koniec marca wynosiła ok. 30000 zł. Z czego 21.300 zł. to zaległość z lat 

ubiegłych a 9.400 zł. to zaległość z 2015 r. Od początku 2015 r. wpłynęło już ponad 102000 

zł. W 2014 r. wystawiono 416 upomnień. W związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, które weszły w życie 1 lutego 2015 r. postępowanie 

egzekucyjne należy przekazywać do naczelnika urzędu skarbowego.”  

 

 

Ad. 7. Informacje dotyczące bieżącej działalności komisji Rady Miejskiej  
 

1. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego – Przewodnicząca 

Komisji Grażyna Drabarek poinformowała o posiedzeniu Komisji w dniu 23.04.2015 r., na 

którym: - dokonano analizy działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy 

(są 2 kluby „ŁKS Grodzisk” w Krzymoszach i „Polonez” w Mordach, klub z Krzymosz działa 

bardzo prężnie i odnosi wiele sukcesów), - zapoznano się z działalnością MGOPS (w tym 

sprawy kadrowe i lokalowe) oraz działaniami Asystenta Rodziny i funkcjonowaniem Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 

2. Komisja Finansów, Budżetu i Spraw Gospodarczych – Przewodniczący Komisji 

Mirosław Romanowski – poinformował, że w dniu 23.04.2015 r. odbyło się posiedzenie 

Komisji, na którym: - zapoznano się ze stanem dróg (w tym Rogóziec – Ptaszki), 

inwestycjami dotyczącymi ulic i chodników, - zapoznano się ze ściągalnością podatków (jest 

jeden dłużnik – firma Alkos, który posiada na dzień 23.04.2015 r. ponad 500 tys. zł długu), - 

łącznie z Komisją Oświaty zapoznano się z funkcjonowaniem klubów sportowych i MGOPS. 
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3. Komisja Rewizyjna – Przewodnicząca Komisji Katarzyna Kotowska – przedstawiła 

informacje o ostatnim posiedzeniu Komisji, na którym: - zapoznano się z zaległościami  

w podatkach (zobowiązano Panią Skarbnik do podjęcia działań w sprawie firmy Alkos oraz 

przeprowadzenia kontroli składanych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym),  

- zapoznano się z działalnością ZGK (naprawa hydrantów, wymiana wodomierzy, rozważano 

możliwość wyodrębnienia ZGK jako odrębnej jednostki np. spółki), - zapoznano się  

w wydatkami w 2014 r. na zimowe utrzymanie dróg (ok. 25.000 zł). 

 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:  

 

a) zmiany uchwały Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2015 r. 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka odczytała projekt uchwały Nr VIII/43/2015 Rady 

Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2015 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2015 r., wraz z uzasadnieniem.  

Wobec braku uwag do uchwały poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała Nr 

VIII/43/2015 została przyjęta większością głosów 15, przy braku głosów przeciwnych i braku 

głosów wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu.  

 

b) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na 

lata 2015 - 2027 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka odczytała projekt uchwały Nr VIII/44/2015 Rady 

Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2015 – 2027, wraz  

z uzasadnieniem.  

Wobec braku uwag do uchwały poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała Nr 

VIII/44/2015 została przyjęta większością głosów 15, przy braku głosów przeciwnych  

i głosów wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 

 

c) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  

i Gminy Mordy” 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka odczytała uzasadnienie do uchwały Nr VIII/45/2015 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy” 

- radna Grażyna Drabarek – w § 20 – brak jest konkretnych zaleceń dla właścicieli 

czworonogów; winny być jakieś tabliczki z pouczeniem; 

- radna Barbara Hawryluk – w § 6 pkt 2 i §12 pkt 2 są zapisy dotyczące koszy ulicznych. 

Wiem, że nie mamy tych koszy,  ale bardzo proszę o ich zakupienie i ustawienie przynajmniej 

na przystankach autobusowych i aby w przetargu zaznaczyć jak będzie odbywać się 

odbieranie śmieci z tych koszy. – Burmistrz Jan Ługowski – w przetargu nie możemy tego 

zaznaczyć, ponieważ ustawodawca przewidział, że za śmieci komunalne płacą właściciele,  

a za śmieci publiczne Gmina; musi do tego być zawarta odrębna umowa, ponieważ te śmieci 

nie podlegają pod tą uchwałę. Prośba Burmistrza do radnych o zwracanie uwagi i pouczanie 

mieszkańców, aby nie wyrzucali śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

Wobec braku innych uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę. 

Poinformowała, że uchwała Nr VIII/45/2015 została przyjęta większością głosów 15, przy 

braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 
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d) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 

i zagospodarowania tych odpadów 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka poinformowała, że w treści uchwały Nr VIII/46/2015 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy i zagospodarowania tych odpadów należy nanieść 

poprawki: - w podstawie prawnej winien być rok 1996 zamiast 1966, - w § 3 pkt 4 zamiast 

skrótu „ust” winien być skrót „pkt”, - w § 5 w nawiasie na końcu cyfrę „7905” zmienić na 

„7906” i dopisać „oraz z 2014 r. poz. 665”. Odczytała uzasadnienie do w/w uchwały. 

Wobec braku uwag do uchwały poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała Nr 

VIII/46/2015 została przyjęta większością głosów 15, przy braku głosów przeciwnych  

i głosów wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 

 

e) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka poinformowała, że w uchwale Nr VIII/47/2015 Rady 

Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w § 1 po słowie 

„każdego” należy dodać „następnego”. Odczytała uzasadnienie do w/w uchwały.  

Wobec braku uwag do uchwały poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała Nr 

VIII/47/2015 została przyjęta większością głosów 15, przy braku głosów przeciwnych  

i głosów wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 

 

f) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka odczytała uzasadnienie do uchwały Nr VIII/48/2015 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie  określenia metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

Wobec braku uwag do projektu uchwały poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że 

uchwała Nr VIII/48/2015 została przyjęta większością głosów 15, przy braku głosów 

przeciwnych i głosów wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka zarządziła 10 minutową przerwę. 

Po przerwie wznowiła obrady i poinformowała, że wszyscy radni są obecni. 

 

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Miasta i Gminy Mordy 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka odczytała uzasadnienie uchwały Nr VIII/49/2015 Rady 

Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy.  

Wobec braku uwag do projektu uchwały poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że 

uchwała Nr VIII/49/2015 została przyjęta większością głosów 15, przy braku głosów 

przeciwnych i głosów wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 
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h) likwidacji Szkoły Podstawowej Filia w Krzymoszach wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół w Radzikowie Wielkim 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka odczytała projekt uchwały Nr VIII/50/2015 Rady 

Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej 

Filia w Krzymoszach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim, wraz  

z uzasadnieniem.  

Wobec braku uwag do projektu uchwały poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że 

uchwała Nr VIII/50/2015 została przyjęta większością głosów 14, przy braku głosów 

przeciwnych  i 1 głosie wstrzymującym się. Uchwała w załączeniu. 

 

 

Ad. 9.  Sprawy różne 

 

1. Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych do 30 kwietnia br., (do czwartku do godz. 16:00 lub za pośrednictwem 

poczty). 

2. Burmistrz Jan Ługowski – poinformował o wniosku od przedsiębiorców w sprawie 

obniżenia podatku od środków transportowych. Z analiz dokonanych przez pracowników 

Urzędu wynika, że nasz samorząd faktycznie uchwalił jedne z najwyższych stawek w tym 

podatku. Oczekuję od radnych pracy w tym zakresie, może już nie w tym roku, ale w 

przyszłym i chciałbym aby podatek ten był przyjęty w wysokościach podobnych do innych 

samorządów. Warto by utrzymać dotychczasowe miejsca pracy, jak również pozyskać 

nowe. 

3. Burmistrz Jan Ługowski – poinformował o sprawie przekazania majątku dla MGOK  

w Mordach (sprzed ok. 6 lat) tj. o nie dopełnieniu wszystkich formalności – brak wpisu do 

ksiąg wieczystych. W związku z przyznaniem dotacji i koniecznością zawarcia umowy 

sprawa wyszła na jaw i zaistniała konieczność niezwłocznego załatwienia tej sprawy przez 

pracowników Urzędu Gminy (m.in. p. Grażynę Jagiełło). 

4. Burmistrz Jan Ługowski – poinformował, że podejmowane są działania w sprawie 

zagospodarowania centrum Miasta Mordy i że problemem jest jeden z budynków na 

skwerku - rozważana jest możliwość zamiany lokali; Burmistrz wniósł do radnych  

o przedkładanie innych rozwiązań w tym temacie.  

5. Radny Andrzej Zacharczuk – wniósł do Burmistrza o zapoznanie z treścią decyzji 

Ministra Finansów w sprawie zwrotu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 

2010r.; - oraz o poinformowanie jak zakończyła się sprawa próby oszustwa przez  

dostawcę węgla. Poinformował również, że do dnia 18.03.2015 r. był termin na złożenie 

ankiety dot. planowanych inwestycji o charakterze ekologicznym w gminach, na podstawie 

których później będzie można ubiegać się o udzielenie dotacji – czy Gmina Mordy taką 

ankietę złożyła? - Burmistrz Jan Ługowski – poinformował, że z tego co wiadomo to 

Gmina takiej ankiety nie złożyła. Jednakże odpowiedzi na ten temat może udzielić Pan 

Leszek Konstańczuk. Odnośnie sprawy węgla - jest odpowiedź - Policja umorzyła 

dochodzenie z uwagi na brak znamion przestępstwa. Z treścią decyzji  

z Ministerstwa można się zapoznać – jest ona dostępna u Pani Moniki Nasiłowskiej – 

Osik. Nie zostanie ona odczytana na sesji z uwagi na jej obszerność. (radny  

A. Zacharczuk – poinformował, że zapozna się z jej treścią po sesji). 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka zarządziła 15 minutową przerwę.    

Po przerwie Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka udzieliła głosu Burmistrzowi Janowi 

Ługowskiemu. 
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Burmistrz Jan Ługowski – odczytał postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie 

usiłowania oszustwa na szkodę Urzędu Miasta i Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka udzieliła głosu Panu Leszkowi Konstańczukowi, który 

poinformował, że o ankiecie, o której mówił Pan A. Zacharczuk nic nie wiedział i dlatego 

Gmina jej nie złożyła. Burmistrz Jan Ługowski – stwierdził, że informacji o różnych 

dofinansowaniach jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie do wszystkich dotrzeć. 

Wystosował prośbę do radnych – że jeżeli będą w posiadaniu wiedzy o możliwości 

pozyskania jakiejś dotacji, aby poinformowali o tym fakcie pracowników Urzędu. 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka – poinformowała o szkoleniu, w którym wraz  

z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Katarzyną Kotowską wzięła udział, i które miało 

miejsce w dniach od 15 do 17 kwietnia 2015 r. w Zakopanem. Dotyczyło m.in. pracy komisji 

rewizyjnej, obowiązków radnych, współpracy z biurem rady. Radny Andrzej Zacharczuk – 

nic o takim szkoleniu nie wiedziałem, może też bym z niego skorzystał. Przewodnicząca 

Rady Ewa Jarocka – poinformowała, że szkolenie to było kierowane do przewodniczących 

rad i przewodniczących komisji rewizyjnych, dlatego radni nie byli informowani  

o możliwości wyjazdu na to szkolenie. 

 

 

Ad. 9. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka zamknęła 

obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Mordach.  

Integralną część protokołu stanowi załącznik w postaci płyty CD. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

                       Ewa Elżbieta Jarocka 

 

Protokołowała:  

Monika Nasiłowska - Osik 
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