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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2021 

 

z  obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 29 marca 2021 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1340. 

 

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. 

Wobec braku wniosków Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad w następującym 

brzmieniu: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Zapoznanie się z informacją na temat realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Miasta i Gminy Mordy. 

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 2021 rok, 

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok, 

d) ustanowienia pomników przyrody, 

e) rozpatrzenia petycji, 

f) rozpatrzenia petycji, 

g) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

i Gminy Mordy, 

h) uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2025”, 

i) określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli                      

w roku 2021. 

8. Sprawy rożne. 

9. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji. 

 

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

poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został przyjęty 12 głosami - za, przy 1 głosie 

przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się. 
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Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował m.in., że: 

- odbył się konwent Wójtów, podczas którego padła propozycja współfinansowania samochodu 

dla policji (ze względów bezpieczeństwa Burmistrz nie uczestniczył w konwencie), 

- 11 marca odbyło się spotkanie z Sołtysami z podziałem na dwie grupy, ze względu na 

ogłoszony stan epidemii, 

 - od 01 kwietnia rozpoczyna się Powszechny Spis Ludności 2021; Burmistrz zaapelował do 

mieszkańców, aby wzięli udział w spisie, 

- od dnia dzisiejszego, tj. 29 marca zostały wprowadzone czasowe ograniczenia                                            

w funkcjonowaniu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mordach ze względu na zagrożenie 

epidemiczne. 

 

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 23 marca, podczas którego 

zapoznała się z informacjami na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

Członkowie Komisji analizowali działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury,                             

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach oraz świetlic wiejskich. Komisja 

zapoznała się również ze stanem zaangażowania prac budowlanych oraz modernizacją świetlic 

wiejskich. Informacje w temacie przedstawił Pan Leszek Konstańczuk. Wszystkie projekty 

uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie. Ustosunkowano się do petycji w sprawie uchylenia 

deklaracji Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. dotyczącej powstrzymania 

ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową. Postanowiono nie uwzględnić w/w petycji. 

Członkowie Komisji odnieśli się również  do listu otwartego w sprawie „Stop niebezpiecznej 

szczepionce”. Komisja stanęła na stanowisku, że Rada Gminy nie jest instytucją mającą 

jakikolwiek wpływ na decyzje rządowe, decyzję Unii Europejskiej i odpowiednich komisji, 

które wybierają szczepionki oraz ustalają program szczepień. 
 

Na obrady sesji dotarł Radny Jarosław Gmitrzuk - obecnych 14 Radnych. 

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

Mirosław Romanowski poinformował, że 22 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji, 

podczas którego Komisja zapoznała się z informacjami na temat stanu bezpieczeństwa na 

terenie Miasta i Gminy Mordy, które przygotował Komendant Komisariatu Policji w Mordach, 

Pan Karol Stefaniuk oraz informacjami na temat funkcjonowania Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mordach i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach w 2020 r. 

Informacje w przedmiotowym temacie przygotowali Dyrektor MGOK w Mordach -  Pan Patryk 

Kamiński oraz Dyrektor MGBP w Mordach - Pani Marlena Soszyńska. Członkowie Komisji 

zapoznali się również z informacjami dotyczącymi stanu dróg, ulic i chodników na terenie 

Miasta i Gminy Mordy, które przedstawił Pan Leszek Konstańczuk. Wszystkie projekty uchwał 

będące w porządku obrad dzisiejszej sesji Komisja zaopiniowała pozytywnie. W sprawach 

różnych Członkowie Komisji zapoznali się z pismem od Dyrektora ZGK w Mordach, Pana 

Adriana Burka z prośbą o jak najszybsze uwzględnienie w planach inwestycyjnych 

modernizację całej oczyszczalni ścieków w Mordach. 

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

Komisja odbyła posiedzenie w dniu 22 marca, podczas którego Komisja analizowała działania 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mordach. Ponadto Członkowie Komisji zapoznali się z analizą działań Burmistrza 
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Miasta i Gminy Mordy w zakresie przesunięć terminów płatności i umorzeń podatków                               

w 2020 r. Informacje przedstawiła Pani Skarbnik. W sprawach zleconych Komisja opiniowała 

projekty uchwał, wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie. Członkowie Komisji 

dyskutowali, a następnie głosowali nad petycją „Alarm - Stop zabójczemu GMO. Stop  

niebezpiecznej szczepionce” : 1 głos  - za, przy 3 głosach wstrzymujących się. Na posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej obecnych było dwóch mieszkańców wsi Lucynów, którzy złożyli pismo                 

z  prośbą o nadmienienie tematu remontu drogi lokalnej położonej na granicy Gminy Mordy  -

Zbuczyn. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w pismo zostanie przekazane do poszczególnych 

Komisji. 

 

Ad. 6. Zapoznanie się z informacją na temat realizacji gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że Komisje 

zapoznały się z informacją na temat realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Miasta i Gminy Mordy. Przewodnicząca Rady poinformowała również, że łączna kwota 

zaległości z tytułu - nieuiszczenia opłat za wywóz odpadów komunalnych na terenie Miasta                 

i Gminy Mordy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 123 333 zł 66 gr oraz 2000 zł – kwota 

odsetek.  Poinformowała również, że na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców Miasta                 

i Gminy Mordy wynosi 5757 osób, zaś w deklaracjach zgłoszonych jest 4634 osób. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

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

2021-2035 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                                

Nr XXVIII/203/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 

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 Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                              

Nr XXVIII/204/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian                   

w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 r. 

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 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

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

 

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                            

Nr XXVIII/205/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Mordy na 2021 r.  
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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) ustanowienia pomników przyrody 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                            

Nr XXVIII/206/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody. 

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) rozpatrzenia petycji 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                            

Nr XXVIII/207/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 9 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych                       

i 5 głosach wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 

 

f) rozpatrzenia petycji 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                            

Nr XXVIII/208/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji.  

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała o zmianach do projektu uchwały.  

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

głosowanie. 

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

i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu.  

Radna Barbara Hawryluk nie wzięła udziału w głosowaniu.  

 

g) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                            

Nr XXVIII/209/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i 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. 

 

h) uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta                            

i Gminy Mordy na lata 2021-2025” 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                            

Nr XXVIII/210/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy 

na lata 2021 – 2025”. 

Radna Barbara Hawryluk zadała pytanie dotyczące naniesienia poprawki do projektu 

uchwały.  

Przewodnicząca Rady odczytała § 8 pkt 1 projektu uchwały po zmianach, a następnie wobec 

braku innych uwag do projektu uchwały poddała go pod głosowanie. 
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Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

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

 

i) określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                            

Nr XXVIII/211/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r. 

Radna Barbara Hawryluk – „Źle usłyszałam, albo Pani źle przeczytała nr uchwały, bo 

przeczytała Pani XXVIII/2011”. 

Przewodnicząca Rady podała poprawny nr projektu uchwały, a następnie wobec braku innych 

uwag do projektu uchwały 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 różne. 

 

1. Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska przypomniała o terminowym składaniu 

oświadczeń majątkowych.  

2. Przewodnicząca Rady podniosła temat pism kierowanych do Burmistrza oraz Rady 

Miejskiej w Mordach.  Radny Dariusz Kołtuniak nawiązał do w/w tematu. 

3. Burmistrz Jan Ługowski złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 

do których dołączyła się Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska. 

 

Ad. 9. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska zamknęła obrady 

XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                     /-/ Przewodnicząca Rady Miejskiej  

 

Aneta Stefaniuk      Katarzyna Kotowska 
 


