
PROTOKÓŁ NR XXIX/2021 

z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 28 kwietnia 2021 r. Obecni na 

obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 12
00

 do godz. 12
33

. 

 

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. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska wniosła o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały, przygotowanego przez Burmistrza, w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia między Miastem i Gminą Mordy a Gminą Zbuczyn, Gminą 

Paprotnia oraz Gminą Suchożebry w zakresie realizacji zadania z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Stasin, miejscowości Czuryły oraz 

miejscowości Krześlinek.                                                                                                                                       

Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad                                     

w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji . 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2020 rok oraz funkcjonowania 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i działalności Asystenta Rodziny. 

7. 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 2021rok, 

c) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu 

użytkowego stanowiącego własność Gminy Mordy, 

d) skargi na Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                              

w Mordach, 

e) zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok, 

f) zmiany Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, 

g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem i Gminą Mordy                              

a Gminą Zbuczyn, Gminą Paprotnia oraz Gminą Suchożebry w zakresie realizacji 

zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości 

Stasin, miejscowości Czuryły oraz miejscowości Krześlinek. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mordach. 



Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poddała pod głosowanie wniosek                     

w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia między Miastem i Gminą Mordy a Gminą Zbuczyn, Gminą Paprotnia 

oraz Gminą Suchożebry w zakresie realizacji zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia                         

w wodę mieszkańców miejscowości Stasin, miejscowości Czuryły oraz miejscowości 

Krześlinek. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w wniosek został przyjęty 14 

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

(jednogłośnie). 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji. 

Wobec braku uwag do protokołu z XXVIII sesji Przewodnicząca Rady Katarzyna 

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

przyjęty 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się 

(jednogłośnie). 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

Zastępca Burmistrza Monika Nasiłowska – Osik poinformowała m.in., że: 

- z uwagi na obostrzenia, które były wprowadzone na terenie naszego kraju, od ostatniej sesji 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy wykonywał swoje obowiązki wyłącznie z pozycji Urzędu, 

- do dnia 26 kwietnia Urząd Miasta i Gminy w Mordach funkcjonował wyłącznie                                     

w ograniczonym zakresie;  

- został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w miejscowościachKrzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Leśniczówka”; wpłynęło pięć ofert, z których najkorzystniejsza 

została złożona przez wykonawcę, tj. firmę „Parster Sp. z o.o.” z Parczewa, 

- w trakcie jest budowa  świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje; zadanie 

dofinansowanew ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; wykonawcą jest 

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Mordach,  

- wykonywana jest inwestycja pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i 

Gminy Mordy” z funduszy sołeckich na 2021 r.; umowa zawarta z firmą „Elmat” Krzysztof 

Żak, 

- w trakcie opracowania jest  dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej  

nr 3666WStok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach                                         

w miejscowościach Radzików Wielki – Pióry Wielkie i Ostoje; wykonawcą jest firma 

„Darfik” z Siedlec, 

- w trakcie opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy 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”                               z siedzibą w Bolestach, 

- w trakcie przygotowywania jest przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą 

„Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach Sosenki Jajki – Rogóziec – 

Ptaszki”; zadanie dofinansowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

- przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą „Remont dróg 

gminnych na terenie Gminy Mordy” z funduszy sołeckich na 2021 r. 

 

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

 



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

Komisji Grażyna Drabarekpoinformowała, że Komisja odbyła się 27 kwietnia, podczas 

której Członkowie Komisji zapoznali się z informacjami na temat funkcjonowania Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r., pracy Asystenta Rodziny i Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Sprawozdanie w przedmiotowym temacie przedłożyła Kierownik 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Agnieszka Próchnicka - Pawlak. 

Ponadto Komisja zapoznała się z informacją ze Spółek Wodnych w Siedlcach na temat 

wykonanych prac w 2020 r. Członkowie Komisji zwrócili się z prośbą o przygotowanie przez 

Spółki Wodne bardziej szczegółowych informacji w w/w temacie, m.in. o sprawozdanie 

finansowe.Komisja zapoznała się również z pismem mieszkańców wsi Krzymosze oraz 

Lucynów z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie remontu drogi lokalnej na pograniczu Gminy 

Mordy i Gminy Zbuczyn. Członkowie Komisji ustosunkowali się do prośby Komendanta 

Miejskiej Policji w Siedlcach, dotyczącej dofinansowania samochodu dla Policji w kwocie 

13 680 zł, co wynika z ilości mieszkańców. Całkowity koszt zakupu samochodu to 115 000 

zł. Komisja stanęła na stanowisku, że w budżecie nie ma wystarczających środków na 

pokrycie kosztów związanych z akcją „Sponsoring 2021”. Wszystkie projekty uchwał 

procedowane na dzisiejszej sesji zostały zaopiniowane pozytywnie. 

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

Mirosław Romanowski poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 27 kwietnia 

2021 r., podczas którego Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach w 2020 r. W związku z 

ogłoszonym stanem epidemii wizja lokalna dróg, która była ujęta w planie pracy Komisji, 

została odłożona w czasie. Wszystkie projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie, z 

wyjątkiem projektu uchwały, który został wprowadzony w dniu dzisiejszym do porządku 

obrad. W sprawach różnych Członkowie Komisji zapoznali się z dwoma pismami, które 

wpłynęły od Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach w sprawie dofinansowania zakupu 

samochodu nieoznakowanego typu SUV o wartości 115 000 zł, z połączonych środków 

pozyskanych od jednostek samorządów terytorialnych, przy zachowaniu zasady 50% 

współfinansowania. Komisja stanęła na stanowisku, że w przypadku gdy w budżecie będą 

środki, takie wsparcie zostanie udzielone. 

3. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji Dariusz Kołtuniak poinformował, że w 

dniu 26 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego zapoznano się                                       

z informacją na temat stanu dróg gminnych w związku z zakończonym sezonem zimowym 

oraz na temat zaplanowanych inwestycji drogowych. Informacje przedstawił Pan Leszek 

Konstańczuk. Komisja analizowała działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 2020 r., w tym działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. W sprawach 

bieżących pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał. Członkowie Komisji 

zapoznali się  

z pismem od Związku Spółek Wodnych w Siedlcach, w sprawie wykonania konserwacji  

i melioracji na terenie gminy. Członkowie Komisji podjęli decyzję, aby zaprosić 

przedstawiciela Spółki na posiedzenie Komisji w miesiącu maju, w celu przedstawienia 

szczegółowych informacji z wykonanych prac na terenie gminy.  Zapoznano się również  

z pismem mieszkańca Miasta Mordy, które wpłynęło do Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz pismem od Komendanta Miejskiej Policji w Siedlcach, Pana 

Andrzeja Dziewulskiego w sprawie akcji „Sponsoring 2021” o dofinansowanie samochodu 

przez naszą gminę. Komisja zajęła negatywne stanowisko większością głosów. 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca Komisji Anna Stańska 

poinformowała, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji, podczas 

którego rozpatrzono skargę na Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Pani Kierownik Komisja stwierdziła, że 



Skarżący cały czas pozostaje pod opieką Ośrodka Pomocy, utrzymuje się z renty rodzinnej, 

zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia uzupełniającego ESUN. Łączny miesięczny dochód 

przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Skarżący do dnia dzisiejszego od 2020 r. otrzymał wsparcie w postaci zasiłku celowego oraz 

zakupu opału. Ponadto cały czas korzysta z pomocy w formie socjalnej. Po rozpatrzeniu 

skargi Komisja stwierdziła, że jest ona w całości bezzasadna. 

 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Spraw Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2020 rok oraz 

funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i działalności Asystenta 

Rodziny. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że Radni otrzymali 

oraz zapoznali się  ze sprawozdaniami w przedmiotowym temacie (Sprawozdania stanowią 

załączniki do protokołu). 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

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

2021-2035 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

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

2021-2035. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Radypoddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXIX/213/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian                    

w budżecie Miasta i Gminny Mordy na 2021 rok. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

c) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXIX/214/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Mordy. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

d) skargi na Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXIX/215/2021 Miejskiej w Mordach w sprawie skargi na Kierownika Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach. 



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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

e) zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXIX/216/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany 

Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2021 rok. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

f) zmiany Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXIX/217/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany 

Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem i Gminą Mordy a Gminą 

Zbuczyn, Gminą Paprotnia oraz Gminą Suchożebry w zakresie realizacji zadania z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Stasin, miejscowości Czuryły 

oraz  miejscowości Krześlinek 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXIX/218/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzy Miastem i Gminą Mordy a Gminą 

Zbuczyn, Gminą Paprotnia oraz Gminą Suchożebry w zakresie realizacji zadania z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Stasin, miejscowości Czuryły 

oraz miejscowości Krześlinek.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała projekt uchwały. 

Zastępca Burmistrza Monika Nasiłowska – Osik poinformowała, że podjęcie 

przedmiotowej  uchwały podyktowane jest koniecznością uzupełnienia wniosku, który został 

złożony przez Dyrektora Gospodarki Komunalnej w sprawie zatwierdzenia stawek za wodę. 

Wody Polskie zażądały przedłożenia dokumentów o współpracy między gminami, ponieważ 

oprócz zaopatrywania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w wodę mieszkańców z terenu 

naszej gminy i miasta, woda dostarczana jest również do miejscowości z terenu innych gmin 

(Stasin, Czuryły, Krześlinek). 

Radca Prawny Mec. Maria Romańczuk poinformowała o zmianach w projekcie uchwały. 

Radny Dariusz Kołtuniak zadał pytanie, czy uchwała dotyczy istniejących przyłączy. 

Zastępca Burmistrza Monika Nasiłowska –Osik udzieliła odpowiedzi, że tak. 

Wobec braku innych uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod 

głosowanie.  

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

Ad. 8. Sprawy rożne. 

 



1.Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska przypomniała o obowiązku 

złożenia przez Radnych oświadczeń majątkowych. 

 

 

2. Radny Robert Czarnocki podniósł temat naprawy przystanku w miejscowości Głuchów. 

Zastępca Burmistrza Monika Nasiłowska – Osikpoinformowała, że przystanek będzie 

wykonany.  

3. Zastępca Burmistrza Monika Nasiłowska – Osik zaprosiła wszystkich Radnych oraz 

mieszkańców Miasta i Gminy Mordy do udziału w Narodowym Powszechnym Spisie 

Ludności i Mieszkań w 2021 r. 

 

Ad. 9. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obradPrzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska 

zamknęła XXIX sesję Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

 

Protokołowała:     /-/ Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aneta Stefaniuk      Katarzyna Kotowska 

 

 

 

  

 


