
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2021 

 

z  obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 29 października 2021 roku. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1400. 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 

 

Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska, powitała 

Radnych oraz osoby uczestniczące w obradach, poinformowała o nagrywaniu i transmitowaniu 

sesji. Poinformowała również, że Radni otrzymali zawiadomienia wraz z proponowanym 

porządkiem obrad. Następnie stwierdziła quorum – obecnych 13 Radnych. 

 

Ad. 2. Wnioski do porządku obrad.  

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska przedstawiła 

porządek obrad w następującym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.  

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy 

na lata 2021 – 2035, 

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

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji. 

 

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

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

12 głosami - za, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska udzieliła głosu obecnej na 

posiedzeniu przedstawicielce z Lokalnej Grupy Ziemi Siedleckiej, która poinformowała  

o możliwości składania wniosków dotyczących przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2. 

Przedstawiła informacje na temat zakresu i możliwości związanych z programem. 

Przedstawicielka Lokalnej Grupy Ziemi Siedleckiej wystąpiła z prośbą o rozpowszechnienie 

informacji wśród mieszkańców Miasta i Gminy Mordy o naborach oraz zaprosiła wszystkich 

zainteresowanych na szkolenie. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.  

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował: 

-o podpisaniu umowy 6 października na montaż fotowoltaiki na budynku OSP w Czepielinie, 

która dofinansowana została z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie na kwotę 30 tysięcy zł.; 



-o konwencie Wójtów w Gminie Suchożebry, który odbył się 14 października i dotyczył 

ustalenia szczegółów w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY; 

-18 października odbył się „Dzień Seniora” zorganizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek 

Kultury w Mordach; 

-25 października odbyło się przekazanie środków w ramach Funduszu Polski Ład. Uzyskane 

środki w kwocie 14 250 000,00 zł. są wsparciem finansowym w wysokości 95% inwestycji na 

przebudowę oczyszczalni ścieków w Mordach;  

 

Burmistrz Jan Ługowski przekazał również informacje na temat inwestycji realizowanych na 

terenie Miasta i Gminy Mordy m.in.: 

-budowie sieci kanalizacyjnej Krzymosze – Leśniczówka – zadanie dofinansowane w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 3 288 014,20 zł.; 

-budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje, która dofinansowana jest w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 524 595,00 zł.;  

-budowie drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki. 

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę  

2 053 021,43 zł.; 

-przebudowie drogi gminnej nr 360501W w miejscowości Rogóziec; 

-przebudowie drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec; 

-zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego związanych z inwestycjami 

drogowymi oraz przebudową i remontem świetlic w miejscowościach Wojnów i Suchodółek. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski podziękował i poprosił o dalszą współpracę 

oraz wsparcie we wszystkich działaniach, które są podejmowane.  

 

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

 

1.Komisja Finansów, Budżetu i Spraw Gospodarczych – Przewodniczący Mirosław 

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

podczas którego zapoznano się z informacją na temat wykonania inwestycji w I półroczu 2021 

roku na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz z informacja dotyczącą stanu przygotowania do 

okresu zimy 2021/2022. Ponadto dyskutowano nad założeniami do projektu budżetu Miasta  

i Gminy Mordy na 2022 rok. Uchwały będące w dzisiejszym porządku obrad Komisja 

zaopiniowała pozytywnie. W sprawach różnych członkowie Komisji zapoznali się z pismem 

Pani Marty Pietruszewskiej - Kosyl z prośbą o wybudowanie odcinka sieci wodociągowej przy 

ul. Jagodowej. Ponadto zapoznano się z pismem mieszkańców Starej Wsi dotyczącym 

wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku Cierpigórz – Głuchów, a także pismem  

o uporządkowanie drogi dojazdowej do posesji. Komisja rozpatrzyła zapotrzebowanie do 

budżetu na 2022, które zostało złożone przez OSP Stara Wieś, Radna Barbara Hawryluk oraz 

Radny Robert Czarnocki. Członkowie Komisji pozytywnie odnieśli się do prośby  

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach i przyznanie dotacji celowej w 2022 roku  

w wysokości 50 000,00 zł. na modernizację kotłowni w budynku.  

 

2.Komisja Rewizyjna –Przewodniczący Dariusz Kołtuniak poinformował, że  

25 października 2021 roku odbyło się posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej. Komisja 

analizowała pozyskane przez Urząd Miasta i Gminy Mordy środki zewnętrzne. Zapoznano się 

z informacją na temat stanu przygotowania dróg na okres zimowy 2021/2022. W tym temacie 

Radna Barbara Hawryluk wniosła o zaktualizowanie planu odśnieżania. Komisja zapoznała się 

z informacją na temat wniosków i wstępnych założeń do projektu budżetu na 2022 rok.  

W sprawach zleconych Komisji zostały pozytywnie zaopiniowane projekty uchwał.  



Zapoznano się z pismami i wnioskami jakie wpłynęły do Urzędu Gminy i Rady Gminy.  

Po zakończeniu posiedzenia członkowie Komisji udali się na wizję lokalną rozpoczętej budowy 

drogi na odcinku Sosenki-Jajki – Rogóziec.  

 

3.Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego –  ze względu na 

nieobecność Przewodniczącej Komisji Grażyny Drabarek na obradach XXXIV sesji Rady 

Miejskiej w Mordach Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska przedstawiła informację 

na temat posiedzenia Komisji, które odbyło się 27 października 2021 roku. Komisja zapoznała 

się z programem i organizacją obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, a także  

z informacją na temat działań promocyjnych Miasta i Gminy Mordy oraz potrzeb budżetowych 

Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok. Komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkie uchwały. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a)dot. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na 

lata 2021 - 2035 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXIV/246/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2021 rok w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata  

2021 - 2035.  

Skarbnik Lidia Lipińska przedstawiła informację na temat zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2021-2023. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 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 XXXIV/247/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok.  

Skarbnik Lidia Lipińska przedstawiła informacje na temat 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 13 głosami – za, przy braku głosów 

wstrzymujących i przeciwnych (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

Ad. 7. Sprawy różne. 

 

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy: 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski poinformował o końcowych pracach 

związanych z budową sieci gazowej w Mordach i zaprosił Radnych Rady Miejskiej, 

mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych na uroczyste odebranie inwestycji, które 

zostało zaplanowane na 4 listopada 2021  roku. 

 

Burmistrz Jan Ługowski wystąpił z prośbą do Radnych oraz mieszkańców o współpracę  

w trakcie realizacji  inwestycji i prac budowlanych.  

 



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gustaw Dmowski podniósł temat dotyczący 

współpracy mieszkańców z Gminą. Ponadto podziękował Premierowi oraz Radzie Ministrów 

za obronę suwerenności i niezależności Polski. 

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska złożyła podziękowania Burmistrzowi Janowi 

Ługowskiemu, Skarbnik Lidii Lipińskiej oraz osobom zaangażowanym w tworzenie wniosku 

o pozyskanie dofinansowania w wysokości 95% inwestycji w ramach Funduszu Polski Ład. 

Ponadto w imieniu swoim i Radnych podziękowała za zaproszenie na symboliczne otwarcie 

gazociągu w Mordach.  

 

Radna Barbara Hawryluk podniosła temat przystanków autobusowych i budowy wiat 

przystankowych w związku z remontem drogi numer 698 w Mordach.  

Burmistrz Jan Ługowski poinformował, że przystanki zgodnie z dyspozycją Zarządu Dróg 

Wojewódzkich zostaną uruchomione, ale przewoźnicy muszą zamieścić rozkłady jazdy oraz 

zatrzymywać się w tych miejscach. Ponadto poinformował, że wiaty prawdopodobnie zostaną 

zamontowane w przyszłym roku. 

Radna Barbara Hawryluk ponadto podniosła temat opiniowania projekt uchwały w sprawie 

wykazu przystanków autobusowych, który dotychczas nie został przygotowany. Burmistrz 

Jan Ługowski wyjaśnił, że tą kwestią zajmuje się pracownik, który aktualnie przebywa na 

zwolnieniu. Działania w tej sprawie zostaną podjęte jak wróci ze zwolnienia.  

 

Ad. 8. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mordach.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mordach 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

/-/ Katarzyna Kotowska 

 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 

Aneta Cielemęcka 


