
1 
 

PROTOKÓŁ NR XXXIII/2021 

 

z  obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 29 września 2021 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1100 do godz. 1200. 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 

 

Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska, 

poinformowała o nagrywaniu i transmitowaniu sesji, powitała Radnych oraz osoby 

uczestniczące w obradach. Następnie stwierdziła quorum – obecnych 11 Radnych.  

 

Ad. 2. Wnioski do porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska stwierdziła, że Radni otrzymali zawiadomienie 

o terminie sesji wraz z proponowanym porządkiem obrad. 

Burmistrz Jan Ługowski wniósł o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w pkt 7 uchwały 

w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY oraz uchwały w sprawie 

niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na sesję dotarł Radny Jarosław Gmitrzuk wobec 

tego w obradach uczestniczy 12 Radnych.  

 

Przewodnicząca Rady poddała głosowaniu wniosek Burmistrza Jana Ługowskiego  

o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego 

ZIELONE GMINY, który został przyjęty 12 głosami – „za” (jednogłośnie).  

Następnie, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek uchwały w sprawie 

niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, który został przyjęty 12 głosami - 

„za” (jednogłośnie). 

 

Wobec braku innych uwag porządek obrad po wprowadzeniu zmian przedstawia się 

następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.  

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Informacja z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za 2021 rok z tytułu 

trwałego zarządu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach, 

b) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok, 

c) zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru podatków: od 

nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, 

d) w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym na terenie Miasta i Gminy Mordy, 

e) w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY, 

f) w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym. 

8. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji. 

 

Wobec braku uwag do protokołu z XXXII sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna 

Kotowska poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Poinformowała, że protokół został przyjęty 

12 głosami - za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych (jednogłośnie). 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.  

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował m.in. o: 

- konwencie Wójtów z Powiatu Siedleckiego, gdzie omawiane były m.in. sprawy dotyczące 

wysypiska śmieci w Woli Suchożebrskiej. Wspólnie z pozostałymi Wójtami została podjęta 

wstępna decyzja o podjęciu działań mających na celu utworzenie instalacji do przetwarzania 

odpadów wraz z wysypiskiem z perspektywą na budowę spalarni odpadów w rejonie PEC-u; 

- spotkaniu przedstawicieli wszystkich Gmin z Powiatu Siedleckiego dotyczącym utworzenia 

Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY. Efektem tego jest uchwała, która została 

przedstawiona do procedowania na sesji; 

-Spotkaniu z Sołtysami, które odbyło się 9 września 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

zaapelował, aby zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego zostały rozłożone na 

okres dłuższy niż rok w momencie, gdy sołectwa mają problem z pokryciem inwestycji  

w krótkim okresie czasu; 

-23 września 2021 r. odbyły się wybory Sołtysa w miejscowości Wólka Biernaty. Sołtysem 

została Pani Beata Wróblewska; 

-zebraniach sołeckich we wszystkich Sołectwach Gminy, dotyczące funduszu sołeckiego i jego 

racjonalnego rozdysponowania; 

-spotkaniu z Przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z Panem 

Grzechnikiem. Omawiana był sprawa przebudowy mostu i budowy objazdu. Prace są na etapie 

negocjacji i dopracowywania szczegółów. 

 

Burmistrz Jan Ługowski przekazał również informacje na temat inwestycji na terenie Miasta 

i Gminy Mordy m.in.: 

-o przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania 

„Zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku”. 

Wpłynęła jedna najkorzystniejsza oferta od Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą  

w Siedlcach. Przetarg został rozstrzygnięty, a wykonawcą została wspomniana firma. Cena 

zadania opiewa na kwotę 412 761,87 zł. i ma zostać zrealizowana w okresie od  

01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku; 

-w trakcie realizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach 

Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka. Zadanie 

dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umowę  

z wykonawcą „PASTER Sp. z o.o.” z siedzibą w Parczewie zawarto na kwotę 3 288 014,20 zł.; 
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-w trakcie budowy jest świetlica wiejska w miejscowości Czołomyje, która została 

dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umowę zawarto  

z wykonawcą – Gminną Spółką Komunalną Sp. z o.o. – na kwotę 524 595,00 zł., której termin 

realizacji upływa 8 grudnia 2021 r. i powinien zostać zachowany ze względu na etap prac 

budowy; 

-trwają prace przebudowy drogi gminnej nr 360501W w miejscowości Sosenki Jajki, Rogóziec, 

Ptaszki. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę 

zawarto z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie  

Sp. z o.o.” na kwotę 2 053 021, 43 zł., a termin jej wykonania upływa 4 listopada 2021 r. 

Wystosowano pisma do wykonawcy o zachowanie terminu realizacji ze względu na 

niezadawalający etap prac; 

-zostały zawarte umowy na realizację zadań finansowanych z funduszu sołeckiego takich jak 

przebudowa drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Rogóziec (wartość inwestycji 

25 000,00 zł.) oraz kolejny odcinek drogi nr 203 w miejscowości Rogóziec (wartość inwestycji 

20 000,00 zł.); 

-trwa inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Mordy. Zadanie jest 

dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021; 

-w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej  

nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka na odcinku  

w miejscowości Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje. Umowa została zawarta  

z wykonawcą DARFIK Firma Projektowo Usługowa Dariusz Zbieć z siedzibą w Siedlcach na 

kwotę 91 070,00 zł. Projekt ten jest już realizowany drugi rok ze względu na ciągłe 

odwoływania się mieszkańców odnośnie odwodnienia tej drogi w miejscowości Pióry Wielkie; 

-trwa opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”. Umowa 

zawarta z wykonawcą Mirosław Biernacki Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych z siedzibą 

Bolesty 19 gmina Olszanka.  

 

Ponadto Burmistrz Jan Ługowski poinformował: 

-o zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej na budynkach świetlic wiejskich  

w miejscowościach Pióry Wielkie, Czołomyje i Wyczółki. Pozostała do zainstalowania 

instalacja na budynku świetlicy w miejscowości Czepielin, która jest dofinansowana  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 30 000,00 zł.; 

-planowanym założeniu takiej instalacji na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach; 

-w trakcie realizacji jest projektowanie oczyszczalni ścieków w Mordach zlecone firmie 

zewnętrznej. W ramach tej inwestycji złożony został wniosek o dofinansowanie z programu 

„Polsk Ład” na kwotę około 14 milionów złotych.  

 

Ad. 5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

 

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

Grażyna Drabarek poinformowała, że  posiedzenie Komisji odbyło się 28 września 2021 r., 

podczas którego zapoznano się z informacją na temat wykonania budżetu za I półrocze  

2021 roku. Wykonanie budżetu Komisja oceniła pozytywnie. Zwrócono uwagę na widoczne 

niedobory w finansach oświaty, które są wynikiem niewystarczającej subwencji dla szkół.  

W efekcie Gmina jest zmuszona do dużych oszczędności, aby zaoszczędzić na wydatki bieżące.  

Ponadto na Komisji opiniowane zostały projekty uchwał, które będą procedowane  

na dzisiejszej sesji. Wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane. 
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2. Komisja Finansów, Budżetu i Spraw Gospodarczych – Przewodniczący Mirosław 

Romanowski poinformował, iż 27 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji, 

podczas którego została dokonana analiza wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Mordy za  

I półrocze 2021 roku. Wykonanie budżetu zostało zaopiniowane przez członków Komisji. 

Zapoznano się także z informacją o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych 

od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2021 roku. Uchwały będące w dzisiejszym 

porządku obrad Komisja zaopiniowała pozytywnie.  

3. Komisja Rewizyjna – Wiceprzewodniczący Andrzej Ostojski poinformował,  

że 28 września 2021 r. odbyło się posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej. Zasadniczym 

punktem obrad było zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 

Komisja rozpatrzyła pozytywnie wykonany budżet. W sprawach różnych opiniowane były 

projekty uchwał, które zostały zaopiniowane pozytywnie z wyjątkiem projektu uchwały  

w sprawie ustalenia stałych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wniosek 

Prezesa klubu sportowego Grodzisk Krzymosze Komisja wnioskowała o ufundowanie lampy 

oświetleniowej boiska, której koszt to około 500 zł. Poruszony został temat zasad i trybu 

korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Mordy. Wiceprzewodniczący 

Andrzej Ostojski oświadczył, iż zespół kontrolny jest w trakcie czynności kontrolnych  

w Bibliotece.  

 

Ad. 6. Informacja z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Katarzyna Kotowska poinformowała,  

że wszyscy Radni otrzymali sprawozdanie oraz informację z działalności Miejsko – Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Mordach. Następnie oznajmiła, że na obradach sesji jest obecna Pani 

Dyrektor – Marlena Soszyńska do której mogą kierować pytania. (Sprawozdanie z działalności 

w okresie I-III kwartał 2021 r. wraz z informacją finansową w załączeniu).  

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za 2021 rok z tytułu trwałego 

zarządu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXIII/240/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za 2021 rok z tytułu trwałego 

zarządu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach. Wobec braku uwag do w/w 

uchwały Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała 

została przyjęta 12 głosami – za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych 

(jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

b) dot. zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok  

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXIII/241/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok. Wobec braku uwag do w/w uchwały 

Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała została 

przyjęta 12 głosami – za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych (jednogłośnie). 

Uchwała w załączeniu. 
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c) dot. zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r.  

w sprawie zarządzenia na terenie Miasta i gminy Mordy poboru podatków: od nieruchomości, 

rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXIII/242/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 r. zmieniającej 

uchwałę Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

zarządzenia na terenie Miasta i gminy Mordy poboru podatków: od nieruchomości, rolnego  

i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wobec braku 

uwag do w/w uchwały Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie. Poinformowała,  

że uchwała została przyjęta 12 głosami – za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych 

(jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

d) dot. metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta 

i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXIII/243/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie metody 

ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia  

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta i Gminy 

Mordy. Wobec braku uwag do w/w uchwały Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 11 głosami – za, przy 1 głosie 

wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych. Uchwała w załączeniu. 

 

e) dot. utworzenia Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXIII/244/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 
utworzenia Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY. Wobec braku uwag do w/w 

uchwały Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała 

została przyjęta 12 głosami – za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych 

(jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

f) dot. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym  

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXIII/245/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym. Wobec braku uwag do w/w 

uchwały Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała 

została przyjęta 12 głosami – za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych 

(jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

Ad. 8. Informacje na temat oświadczeń majątkowych.  

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska oraz Burmistrz Jan Ługowski – odczytali 

informacje o analizie oświadczeń majątkowych (informacje stanowią załączniki do protokołu). 
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Ad. 9. Sprawy różne.  

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała, że wpłynęło kilka pisma 

zaadresowanych do Rady Miejskiej w Mordach: 

 

1. pismo  Pana Sołtysa miejscowości Stara Wieś dotyczące prośby wykonania nowej asfaltowej 

nawierzchni na odcinki Cierpigórz – Głuchów, 

2. pismo Pani Zofii Łukasiuk dotyczące prośby o uporządkowanie drogi z krzaków  

i wywiezienia tłucznia, 

3. pismo Pani Marty Pietruszewskiej – Kosyl dotyczące wybudowania sieci wodociągowej, 

4. pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi dotyczące zapotrzebowania na sprzęt na 

2022 rok 

5. pismo Pani Barbary Hawryluk Radnej Rady Miejskiej w Mordach dotyczące zgłoszenia 

zapotrzebowania z terenu okręgu wyborczego Nr 14 w związku ze zbliżającym się terminem 

planowania budżetu na 2022 rok.  

 

Wiceprzewodniczący – Gustaw Dmowski podniósł temat dotyczący korzyści i strat 

wynikających z przynależności Polski do Unii Europejskiej.  

 

Ad. 10. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mordach 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

/-/ Katarzyna Kotowska     

 
Protokołowała: 

Aneta Cielemęcka 


