
PROTOKÓŁ NR XXXVII/2022 

z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 31.01.2022 r. Obecni na 

obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 14.00 do godz. 14.16 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 

Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska. Powitała radnych oraz 

osoby uczestniczące w obradach. Stwierdziła quorum – obecnych 15 Radnych, a następnie 

poinformowała o nagrywaniu i transmitowaniu sesji. 

 

Ad. 2. Wnioski do porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska – stwierdziła, że w związku ze zwołaniem sesji                   

w trybie nadzwyczajnym Radni zostali skutecznie poinformowani o terminie sesji. Następnie 

odczytała porządek obrad w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok; 

b) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w działaniach 

ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej. 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok 

Skarbnik Lidia Lipińska przeczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz 

poinformowała o zmianach w budżecie Miasta i Gminy Mordy. 

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

Poinformowała, że uchwała Nr XXXVII/281/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia                             

31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok została 

przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się 

(jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

b) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w działaniach 

ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska przeczytała projekt uchwały wraz                                             

z uzasadnieniem. Radna Grażyna Drabarek zwróciła się z prośbą o podanie informacji,                    

w jakich kwotach ekwiwalent był wypłacany dotychczas. Przewodnicząca Rady Katarzyna 

Kotowska poinformowała, że były to kwoty 10 zł za godzinę udziału w akcjach                  



ratowniczo-gaśniczych i 5 zł za godzinę udziału w szkoleniach pożarniczych. Wobec braku 

innych uwag Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poddała uchwałę pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała Nr XXXVII/282/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 

stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy                  w 

działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach została przyjęta 15 

głosami – za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się 

(jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

Ad. 4. Sprawy różne 

Zastępca Burmistrza – Monika Nasiłowska-Osik poinformowała o zmianach                                

w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Mordach od dnia 31.01.2022 r. wprowadzonych 

w związku z pandemią COVID-19. 

 

Ad. 5. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

Protokołował: Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Kamil Stański      /-/ Katarzyna Kotowska 

 


