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PROTOKÓŁ NR XXXV/2021 

 

z  obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 29 listopada 2021 roku. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1500. 

 

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 14 Radnych. 

 

Ad. 2. Wnioski do porządku obrad.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski wniósł o zmianę porządku obrad poprzez 

dodanie w pkt 6 uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej  

w Mordach, uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Mordy” oraz uchwały w sprawie wrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Jana Ługowskiego  

w następującej kolejności: 

1. dot. wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

Radnych Rady Miejskiej w Mordach 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została wprowadzona do porządku obrad - 

13 glosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” i braku głosów „przeciwnych”. 

 

2. dot. wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania 

Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy” 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została wprowadzona do porządku obrad - 

14 glosami „za” (jednogłośnie). 

 

3. dot. wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie wrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została wprowadzona do porządku obrad  

- 14 glosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i braku głosów „przeciwnych”.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że na obrady sesji 

dotarł Radny Robert Czarnocki, który uczestniczył w głosowaniu od 3 punktu włącznie. 
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Przewodnicząca Rady po przegłosowaniu w/w zmian odczytała porządek obrad  

w następującym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.  

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 

obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok, 

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 

rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok, 

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 

obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku, 

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 

obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku, 

e) wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 

2022 rok, 

f) powierzenia Gminnej Spółce Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zadań własnych Miasta i Gminy Mordy, 

g) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub od innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie 

Miasta i Gminy Mordy, 

h) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, 

i) rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022, 

j) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, 

k) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach, 

l) zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok, 

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

na lata 2021 – 2035, 

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

o) sposobu sprawienia pogrzebu, 

p) przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu 

„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Mordy”, 

r) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mordach. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska oddała głos obecnemu na 

posiedzeniu sesji Aspirantowi Sztabowemu Leszkowi Jastrzębskiemu Komendantowi 

Komisariatu Policji w Mordach, który powitał wszystkich obecnych i poinformował  

o możliwości zgłaszania się do niego osobiście z problemami dotyczącymi Miasta i Gminy  

Mordy. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji. 

 

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

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

15 głosami – „za” (jednogłośnie). 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.  

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował, że: 

-03 listopada 2021 r. odbył się Konwent Wójtów w Domanicach podczas którego została 

poruszona różna tematyka m.in. utworzenia Związku Międzygminnego; 

-04 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie gazociągu w Mordach; 

-10 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie z Sołtysami Miasta i Gminy Mordy, podczas którego 

były poruszane tematy bieżące;  

-18 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Wójtów Gmin z terenów objętych oddziaływaniem 

„ptasiej grypy” zorganizowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii; 

-19 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Krzesku; 

-22 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie z parlamentarzystami w Gminie Maciejowice 

podczas którego otrzymaliśmy 173.000,00 zł. na rozwój sieci informatycznej. 

 

Burmistrz Jan Ługowski przekazał również informacje na temat realizowanych inwestycji 

oraz przeprowadzanych postępowaniach na terenie Miasta i Gminy Mordy takich jak m.in.: 

-postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie zadania „Dostawy energii elektrycznej 

dla Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku” dla którego terminem końcowym składania ofert jest 

07 grudnia 2021 r.; 

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w miejscowościach Krzymosze  

i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka. Inwestycja 

realizowana w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych; 

-modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy Mordy, której wykonanie zlecono 

Siedleckiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu „TASTA” na kwotę 99.630,00 zł.; 

-modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Oświatowego w Mordach, której wykonanie 

zlecono Siedleckiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu „TASTA” na kwotę 99.630,00 zł.; 

-opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego zadania pod nazwa „Budowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”. Umowę zawarto z Pracownią 

Projektowa EKO-SANEL Paweł Roliński na kwotę 135.000,00 zł.; 

-modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie - zadanie finansowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego. Umowę zawarto z wykonawcą Marek Wardziak na kwotę 14.580,00 zł.; 

-modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin – zadanie finansowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego. Umowę zawarto z wykonawcą Firma Usługowo-Handlowa Rafał Olszewski na 

kwotę 35.424,00 zł.; 

-opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok 

lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka na odcinkach w miejscowościach 

Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje. Umowę zawarto z wykonawcą DARFIK Firma 

Projektowo Usługowa Dariusz Zbieć na kwotę 91.070,00 zł.; 
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-opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadania pod nazwą „Budowa sieci 

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

zawarto z wykonawcą Mirosław Biernacki Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych na kwotę 

35.793,00 zł.; 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski poinformował o dokonanych odbiorach 

inwestycji gminnych m.in.: 

-„Budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” – zadanie dofinansowane w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, której wykonawcą była Gminna Spółka 

Komunalna Spółka z o.o.. Wartość zadania wyniosła 524.595,00 zł.; 

-„Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Praszki” 

– zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwojów Dróg, której wykonawcą 

było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o.. Wartość 

zadania wyniosła 2.053.021,43 zł.; 

-„Przebudowa drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Rogóziec” – zadanie finansowane 

w ramach Funduszu Sołeckiego, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

„Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o.. Wartość zadania wyniosła 25.000,00 zł.; 

-„Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec” – zadanie 

finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o.. Wartość zadania wyniosła 

20.000,00 zł.; 

-„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Kornica” - zadanie finansowane  

w ramach Funduszu Sołeckiego, którego wykonawcą była Firma Handlowo Usługowa  

„BRUK-BUD” Piotr Skoczek. Wartość zadania wyniosła 100.000,00 zł.; 

-„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzymosze (działka nr 599) oraz przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Lucynów (działka nr 139)” – w partnerstwie z Gminą Zbuczyn 

– zadanie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego, którego wykonawcą była Firma 

Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Skoczek. Wartość zadania wyniosła 158.700,00 zł.; 

-„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach”, której 

wykonawcą był EKOSED.PL S.C.. Wartość zadania wyniosła 39.999,00 zł. 

  

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

 

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

Grażyna Drabarek poinformowała, że posiedzenie komisji odbyło się 25 listopada 2021 r., 

podczas którego omawiano i opiniowano stawki podatków oraz opłat lokalnych na 2022 rok. 

Wszystkie stawki podatków zostały podwyższone w stosunku do dotychczas aktualnych, ale 

jednocześnie prawie wszystkie zostały obniżone w stosunku do maksymalnych stawek 

obowiązujących na 2022 rok. Opłaty lokalne zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. 

Uchwały będące w porządku obrad Komisja zaopiniowała pozytywnie, łącznie z propozycją 

uchwały dotyczącej wynagrodzenia Burmistrza. Ponadto Komisja dyskutowała nad projektem 

uchwały dotyczącym ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej. W rezultacie 

Komisja zaproponowała i przegłosowała następujące stawki za posiedzenie: dla Radnego – 

400,00 zł.; dla Wiceprzewodniczącego Rady – 500,00 zł.; dla Przewodniczącego Komisji – 

450,00 zł.; dla Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1500,00 zł. Zaproponowano również 

podwyżkę dla Sołtysów o 100 zł. za posiedzenie oraz poproszono o przygotowanie projektu 

uchwały w tej sprawie na kolejne posiedzenie. 
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2. Komisja Finansów, Budżetu i Spraw Gospodarczych – Przewodniczący Mirosław 

Romanowski poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 25 listopada 2021 r., podczas 

którego pozytywnie  zaopiniowano projekty uchwał podatkowych oraz pozostałe uchwały 

będące w porządku obrad.  

3. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Dariusz Kołtuniak poinformował, iż posiedzenie 

Komisji odbyło się 24 listopada 2021 r. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach 

Adrian Burek przedstawił sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Mordach na dzień 31 października 2021 r. Następnie Komisja opiniowała stawki podatku na 

2022 rok. Komisja część zaproponowanych stawek zaopiniowała pozytywnie, natomiast dla 

reszty Komisja wypracowała własną propozycję, która jest następująca: podatek leśny – 180,00 

zł.; podatek rolny – 51,00 zł.; podatek od nieruchomości: od gruntów związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,85 zł.; pod wodami powierzchniowymi –  

5,10 zł.; od budynków lub ich część – 0,60 zł.; od budynków z działalności gospodarczej – 

22,00 zł.; w zakresie obrotem materiałem siewnym - 11,50 zł.; związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych – 5,00 zł. Zmiany, które wniosła Komisja były spowodowane faktem, 

iż propozycje poprzednie zostały podyktowane najwyższymi stawkami jakie są przewidywane 

przez Obwieszczenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 lipca 2021 roku. 

Ponadto Komisja zapoznała się z projektem budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok.  

W sprawach bieżących opiniowane były projekty uchwał. Komisja wypracowała propozycję 

wynagrodzenia dla Burmistrza w następujący sposób: wynagrodzenie zasadnicze –  

8.800,00 zł.; dodatek funkcyjny – 2.750,00 zł.; dodatek specjalny w wysokości 30% sumy 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3.465,00 zł.; łącznie: 15.015,00 zł. 

Propozycja Komisji dotycząca wynagrodzenia mieści się w przedziale ustawowym. W temacie 

projektu dotyczącego ustalenia wysokości diet dla Radnych Komisja nie wypracowała 

stanowiska i odrzuciła projekt. Pozostałe projekty uchwał będące w porządku obrad Komisja 

zaopiniowała pozytywnie.  

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) dot. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 

obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/248/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie obniżenia średniej ceny 

sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 

2022 rok. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w pierwszej kolejności zostaje poddana pod 

głosowanie uchwała najdalej idąca, czyli projekt uchwały zaproponowany przez Burmistrz 

Miasta i Gminy Mordy. Radny Dariusz Kołtuniak zabrał głos na temat podjęcia uchwały 

najdalej idącej, którą według niego jest uchwała zaproponowana przez Komisję Rewizyjną. 

Mecenas Maria Romańczuk w tym temacie poinformowała, że najdalej idącą jest uchwała 

zaproponowana przez Burmistrza. 

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

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 8 głosami – „za”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się” i 7 głosach „przeciwnych”. Uchwała w załączeniu. 

 

b) dot.  obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 

rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/249/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie obniżenia średniej ceny 
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skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy 

Mordy na 2022 rok.  

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 8 głosami – „za”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się” i 7 głosach „przeciwnych”. Uchwała w załączeniu. 

 

c) dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na 

terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/250/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy 

Mordy oraz zwolnień w tym podatku. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 8 głosami – „za”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się” i 7 głosach „przeciwnych”. Uchwała w załączeniu. 

 

d) dot. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 

obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/251/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie Miasta  

i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 głosami – „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 

się” i 1 głosie „przeciwnym”. Uchwała w załączeniu. 

 

e) dot. wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2022 

rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/252/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie wprowadzenia opłaty 

targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2022 rok. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – „za” (jednogłośnie). Uchwała  

w załączeniu. 

 

f) dot. powierzenia Gminnej Spółce Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zadań własnych Miasta i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/253/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie powierzenia Gminnej 

Spółce Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta 

i Gminy Mordy. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – „za” (jednogłośnie). Uchwała  

w załączeniu. 

 

g) dot. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, 

na których znajduje się domek letniskowy lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Miasta i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/254/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajduje się domek 

letniskowy lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

Radna Barbara Hawryluk zwróciła się z pytaniem odnośnie prawidłowości podejmowania 

w/w uchwały. W tym temacie wyczerpującej odpowiedzi udzieliła Mecenas Maria 

Romańczuk.  

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – „za” (jednogłośnie). Uchwała  

w załączeniu. 

 

h) dot. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/255/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków  

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – „za” (jednogłośnie). Uchwała  

w załączeniu. 

 

i) dot. rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/256/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie rocznego programu 

współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – „za” (jednogłośnie). Uchwała  

w załączeniu. 

 

j) dot. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/257/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.  

Wiceprzewodniczący Gustaw Dmowski  podjął temat braku zasadności przyznania 

maksymalnej podwyżki na ten moment. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 8 głosami – „za”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się” i 7 głosach „przeciwnych”. Uchwała w załączeniu. 

 

k) dot. ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/258/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie ustalenia wysokości diet 

dla radnych Rady Miejskiej w Mordach. 

Radna Barbara Hawryluk zabrała głos w sprawie w/w uchwały. 

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

Poinformowała, że uchwała została odrzucona 7 głosami – „za”, 7 głosami „przeciwnymi”  

i przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  Uchwała nie została podjęta.  
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l) dot. zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/258/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie zmiany Miejsko – 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – „za” (jednogłośnie). Uchwała  

w załączeniu. 

 

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

lata 2021 – 2035 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/259/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie  wprowadzenia  zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021 – 2035. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – „za” (jednogłośnie). Uchwała  

w załączeniu. 

 

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

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/260/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok 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 15 głosami – „za” (jednogłośnie). Uchwała  

w załączeniu. 

 

o)  dot. sposobu sprawienia pogrzebu 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/261/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie  sposobu sprawienia 

pogrzebu. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – „za” (jednogłośnie). Uchwała  

w załączeniu. 

 

p)  dot. przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu „Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy” 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/262/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie  przekazania do 

zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu „Regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy”. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – „za” (jednogłośnie). Uchwała  

w załączeniu. 
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r) dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXV/263/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 rok w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Burmistrz Jan Ługowski wyjaśnił zasadność podjęcia w/w uchwały. 

Radna Grażyna Drabarek wystąpiła z pytaniem odnośnie operatora transportu. Burmistrz 

poinformował, że będzie to PKS Łosice ze względu na zaawansowany tok rozmów i negocjacji.  

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – „za” (jednogłośnie). Uchwała  

w załączeniu. 

 

Ad. 7. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała, że do Rady wpłynęło pismo 

dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniczówka, które zostanie 

przekazane Radnym na kolejnych komisjach.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski złożył serdeczne życzenia z okazji 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  

 

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

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

/-/ Katarzyna Kotowska     

 

 

 

 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 

Aneta Cielemęcka 
 

 


