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PROTOKÓŁ NR XXVI/2020 

 

z  obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1440. 

 

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. Następnie stwierdziła quorum – obecnych 13 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 zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Burmistrz 

poinformował, że w związku z tym, że takich umów nie ma w/w uchwała jest 

bezprzedmiotowa. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek, który został przyjęty                           

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

 

Wobec braku innych uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska,                           

po wprowadzeniu zmian, odczytała porządek obrad w następującym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXV 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 2020-2034, 

b) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok, 

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035, 

d) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok, 

e) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej                             

w Mordach na lata 2021-2024”, 

f) przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2021 rok, 

g) przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  

2021 rok, 

h) przyjęcia planu pracy Komisji Stałych w 2021 roku. 

7. Podsumowanie pracy Komisji Stałych w 2020 roku. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mordach. 
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji. 

 

Wobec braku uwag do protokołu z XXV sesji Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska 

poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został przyjęty 11 głosami - za, przy braku 

głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował m. in., że: 

- w związku z trwającą nadal epidemią koronawirusa Burmistrz zaapelował do mieszkańców 

Miasta i Gminy Mordy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w kontaktach 

międzyludzkich; podniósł również temat szczepień ochronnych przeciwko COVID -19, 

- odbyła się Rada Nadzorcza Spółki Komunalnej w Mordach, podczas której wyłoniono 

Prezesa; Prezesem Spółki została Pani Gmitrzuk z Mordów;  

-  odbył się montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Głuchów oraz na budynku strażnicy OSP Radzików Wielki, 

- opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W 

Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka na odcinkach                                          

w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje; przesunięcia projektu w czasie 

spowodowane są trudnościami w pozyskaniu pozwoleń wodno - prawnych na wykonanie 

kanalizacji deszczowej, 

- trwa opracowywanie projektu budowlano – wykonawczego zadania pn. „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”, 

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

wodociągowej w miejscowości Ostoje, gm. Mordy”, 

- złożone zostały wnioski o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, tj. na.: 

a) budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Krzymosze i Leśniczówka 

oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka  - kwota wnioskowanych środków -

3.883.330,87 zł, 

b) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radzików – Kornica – kwota wnioskowanych 

środków – 500.000,00 zł, 

c) zakup autobusu z platformą dla osób niepełnosprawnych, 

d) termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki – kwota 

wnioskowanych środków – 500.000 zł, 

d) budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje – kwota przyznanych środków  - 

500.000 zł, 

- został złożony wniosek na budowę drogi Sosenki – Ptaszki oraz na przebudowę drogi gminnej 

w miejscowości Wielgorz, 

- u sołtysów oraz Radnych dostępne są harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 

najbliższe dwa miesiące. 

 

Na obrady sesji dotarł Radny Jarosław Gmitrzuk. 

 

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

 

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

Grażyna Drabarek poinformowała, że Komisja odbyła posiedzenie 15 grudnia 2020 r., 

podczas którego Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Mordy na 

2021 r., szczególną uwagę członkowie Komisji zwrócili na inwestycje zaplanowane na 2021 r. 
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Opracowano wstępny plan pracy Komisji na 2021 r. Wszystkie projekty uchwał procedowane 

w dniu dzisiejszym Komisja zaopiniowała pozytywnie. Ponadto członkowie Komisji 

analizowali plan pracy Rady Miejskiej w Mordach na 2021 r. 

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

Mirosław Romanowski poinformował, że w dniu 21 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie 

Komisji, podczas którego Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy 

Mordy na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Mordy na lata                  

2021-2035. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały będące w porządku obrad 

sesji. W sprawach różnych członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za apelem Rady 

Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2020 r. o sfinansowanie separatora osocza krwi dla 

Terenowej Stacji Krwiodawstwa w Siedlcach. 

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

w dniu 21 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2021 r. W sprawie opracowania planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. Komisja zajęła stanowisko, że bazą do dalszej pracy 

będzie plan z 2020 r. W sprawach bieżących Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie 

projekty uchwał. Ponadto Komisja zapoznała się z apelem Rady Gminy Siedlce w sprawie 

wspólnego zakupu, przez samorządy z powiatu siedleckiego, separatora osocza krwi dla 

Terenowej Stacji Krwiodawstwa w Siedlcach. Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli 

się za uczestnictwem w zakupie. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska zarządziła 10 minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady oraz stwierdziła quorum – obecnych 14 

Radnych. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

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

2020 – 2034 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                                    

Nr XXVI/188/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

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

2020-2034. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i 1 głosie wstrzymującym się. Uchwała w załączeniu. 

b) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                           

Nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian                        

w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 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) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                       

Nr XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035. 

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach do WPF. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 
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Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i 1 głosie wstrzymującym się. Uchwała w załączeniu. 

d) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                            

Nr XXVI/191/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok. 

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach w budżecie. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 głosami – za, przy 1 głosie przeciwnym i braku 

głosów wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 

e) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                            

i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach na lata 2021-2024” 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                            

Nr XXVI/192/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach na lata 2021-2024”. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i 1 głosie wstrzymującym się. Uchwała w załączeniu. 

f) przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXVI/193/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

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. 

g) przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                           

Nr XXVI/194/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

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.   

h) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mordach na 2021 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXVI/195/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

planu pracy Rady Miejskiej w Mordach 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. 

 

Ad. 7. Podsumowanie pracy Komisji Stałych w 2020 roku. 

 

1) Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Porządku Publicznego  - Przewodnicząca 

Komisji  Grażyna Drabarek przedstawiła podsumowanie pracy Komisji w 2020 r., w tym 

poinformowała o składzie Komisji (Radny Gustaw Dmowski złożył rezygnację z funkcji 

Członka Komisji, nowym Członkiem został Radny Robert Czarnocki), że Komisja działała                  

w oparciu o roczny plan opracowywany i zatwierdzany corocznie oraz zajmowała się sprawami 



5 
 

wynikającymi z aktualnych potrzeb, m.in.: opiniowaniem projektów uchwał procedowanych 

na sesjach Rady. W 2020 r. Komisja odbyła 11 posiedzeń i zajmowała się m. in. problematyką 

funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie Miasta i Gminy Mordy, rozwiązywaniem 

problemów  alkoholowych i narkomanii na terenie Miasta i Gminy Mordy, funkcjonowaniem 

M-GOPS w Mordach, asystenta rodziny i zespołu interdyscyplinarnego, stanu bezpieczeństwa 

i utrzymania porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy, działalnością OSP Mordy, MGBP               

w Mordach, świetlic wiejskich, funkcjonowaniem placówek oświatowych – wizja lokalna, 

zapoznała się z informacją z  wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., który został opiniowany 

pozytywnie. Członkowie Komisji brali również czynny udział w różnego rodzaju 

uroczystościach okazjonalnych (m.in. narodowe czytanie, dożynki gminno – parafialne). 

Przewodnicząca Komisji w imieniu własnym i Członków Komisji podziękowała wszystkim, 

którzy wspomagali pracę Komisji oraz przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego. 

2) Komisja Finansów, Budżetu oraz Spraw Gospodarczych – Przewodniczący Mirosław 

Romanowski poinformował, że Komisja w 2020 r. odbyła 11 protokołowanych  posiedzeń,               

w tym jedno wspólne posiedzenie ze wszystkimi Komisjami Rady Miejskiej w Mordach, które 

dotyczyło uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Mordy. Członkowie Komisji  zajmowali  się 

sprawami bieżącymi, opiniowali projekty uchwał, analizowali informacje i sprawozdania 

przedkładane przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. Do tematów własnych, którymi 

Komisja zajmowała się w 2020 r., należało m.in.: realizacja zobowiązań podatkowych oraz 

opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za pierwsze półrocze 2020 r., wykonane 

inwestycje w 2019 i 2020 r., stan mienia Miasta i Gminy Mordy na dzień 31.12.2019 r., 

bezpieczeństwo na terenie Miasta i Gminy Mordy, sytuacja mieszkaniowa na terenie Miasta                

i Gminy Mordy, utrzymanie czystości i terenów zieleni w Mieście i Gminie  Mordy, oświetlenie 

Miasta i Gminy Mordy. Szczegółowe informacje z prac Komisji na bieżąco były przedstawiane 

na sesjach Rady Miejskiej w Mordach. Przewodniczący Komisji na zakończenie podziękował 

za współpracę władzom Miasta i Gminy Mordy, pracownikom Urzędu oraz Członkom Komisji 

za ich zaangażowanie w pracach Komisji. 

 

3) Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Dariusz Kołtuniak przedstawił skład Komisji oraz 

poinformował, że Komisja działała w oparciu o roczny plan pracy Komisji opracowany na 

podstawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej, własną koncepcję działania oraz zajmowała 

się sprawami wynikającymi z aktualnych potrzeb. Plan pracy Komisji Rewizyjnej został 

przyjęty uchwałą Nr XVI/120/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r.                      

W 2020 r. Komisja odbyła 11 posiedzeń, w tym jedno wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, 

Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego i z Komisją Finansów, Budżetu oraz Spraw 

Gospodarczych. W 2020 r. Komisja z zaplanowanych tematów zrealizowała m. in. analizę 

wydatków, kosztów, oraz składek na Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej, analizę 

realizacji zadań z Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2019 r. oraz działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach. Ponadto członkowie Komisji zapoznali 

się z analizą działań Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w zakresie przesunięć terminów 

płatności i umorzeń podatków w 2019 r., z informacją na temat stanu dróg gminnych                       

w związku z zakończonym sezonem zimowym, działalnością klubów sportowych z terenu 

Miasta i Gminy Mordy w roku 2019/2020, a także z funkcjonowaniem OSP na terenie Miasta 

i Gminy Mordy. Ponadto Członkowie Komisji zapoznali się z informacją z wykonania budżetu 

za I półrocze 2020 r. Planowana przez Komisję kontrola w Miejsko-Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Mordach nie odbyła się w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa.                           

W 2020 r. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę Nr 1/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy za 2019 r. 

Przewodniczący Komisji w imieniu własnym i Członków Komisji podziękował wszystkim, 
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którzy przyczynili się do sprawnej pracy Komisji, dzielili się swoją wiedzą oraz wykazali 

zrozumienie dla pracy Komisji. 

 

Skarbnik Lidia Lipińska odczytała uchwałę Nr Si. 432.2020 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie opinii                     

o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata                   

2021-2035 (opinia pozytywna) oraz uchwałę Nr Si.433.2020 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii                           

o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mordy na rok 2021 oraz możliwości 

sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego (opinia pozytywna).   

 

Następnie swoje sprawozdanie z podsumowania pracy Komisji Stałych w 2020 r. przedstawiła  

Anna Stańska - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Poinformowała                     

o składzie Komisji oraz, że w 2020 r. Komisja rozpatrzyła trzy petycje, tj.: w interesie 

publicznym w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego, w sprawie ochrony zdrowia 

mieszkańców przed elektroskażeniami oraz w interesie publicznym w zakresie zmian 

przepisów prawa miejscowego. Z Komisją współpracowała Mec. Maria Romańczuk.   

 

Ad. 8. Sprawy różne. 

 

1. Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o pismach, które wpłynęły do 

Rady Miejskiej w Mordach, tj.:  

a) od Pana Jerzego Osiaka z Nadleśnictwa Siedlce w sprawie ustanowienia pomników 

przyrody,    

b) apel od Rady Gminy Siedlce w sprawie wsparcia zakupu separatora osocza krwi , 

c) petycja od Pani Izabelli Konarzewskiej w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2. 

2. Burmistrz Jan Ługowski poinformował, że przedstawiciele Fundacji Domu Wschodniego 

zwrócili się z prośbą o wsparcie finansowe na rewitalizację parku przy pałacu w Mordach. 

Burmistrz podniósł również temat szczepień przeciwko COVID – 19.  

3. Radna Grażyna Drabarek zaapelowała do mieszkańców Miasta i Gminy Mordy, żeby 

poddali się szczepieniom przeciwko SARS-CoV-2. 

4. Radny Gustaw Dmowski poruszył temat dotyczący szczepionek przeciwko wirusowi 

COVID – 19. 

Dyskusja Radnych Rady Miejskiej w Mordach w/w wymienionym temacie. 

5. Radny Robert Czarnocki podniósł temat złożonych przez siebie wniosków do budżetu na 

2021 r., które nie zostały w nim ujęte. Burmistrz Jan Ługowski poinformował, że wszystkie 

inwestycje, na które są pozyskiwane środki, są realizowane. W ostatnim czasie zostało 

wybudowanych ok 50 km dróg, między innymi w Wojnowie. 

7. Radny Gustaw Dmowski odczytał fragment wypowiedzi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 

Przewodniczącego Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa Obszarów Wiejskich dotyczącego 

rolnictwa i rodziny. 

6. Radna Barbara Hawryluk zadała pytanie dotyczące naprawy zegara oraz dotyczące 

rozebrania przystanku po wypadku w Głuchowie. Radna Barbara Hawryluk poruszyła 

również temat wyrazu twarzy niektórych osób w trakcie zabierania głosu przez Radnych. 

Burmistrz Jan Ługowski przeprosił za niedopatrzenie w naprawie zegara. Poinformował 

również, że reszta prac będzie realizowana.  

7. Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska oraz Burmistrz Jan Ługowski złożyli 

życzenia Noworoczne. 
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Ad. 9. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska zamknęła obrady 

XXVI sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aneta Stefaniuk /-/ Katarzyna Kotowska 

  

 

 

 

 
 


