
P R O T O K Ó Ł  Nr XXX/2021 

 
z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 18 maja 2021 r. Obecni na 

obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 14
00

 do godz. 14
30

. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 

 

Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska powitała Radnych oraz 

osoby uczestniczące w obradach. Stwierdziła quorum – obecnych 13 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 zawiadomieni o terminie sesji. 

Następnie odczytała porządek obrad w następującym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad.  

3. 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. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej.   

 

Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) 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 ją pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała Nr XXX/219/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 maja 

2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy 

Mordy na lata 2021 - 2035 została przyjęta 13 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

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

 

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

Skarbnik Lidia Lipińskapoinformowała o zmianach w budżecie, a następnie odczytała 

uzasadnienie do projektu uchwały.  

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

Poinformowała, że uchwała Nr XXX/220/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 maja 

2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok została przyjęta 13 

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

(jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 



Ad.4. Sprawy różne 

 

1)Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowskapoinformowała, że do biura Rady wpłynęły 

dwa wnioski - jeden dotyczący zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mordy, drugi dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostoje. Oba wnioski zostały 

skierowane do rozpatrzenia na poszczególnych komisjach. 

2) Radna Grażyna Drabarek zwróciła się do Radnych z prośbą o poparcie inicjatywy 

fundacji Domu Wschodniego dot. uporządkowania terenu pałacowego. Powyższa prośba 

zostanie rozpowszechniona w najbliższym czasie wśród społeczności lokalnej.  

3) Burmistrz Jan Ługowskipodziękował wszystkim za wsparcie w czasie choroby, którą 

ostatnio przeszedł. Poinformował Radnych o wypadku, do jakiego doszło w Woli 

Suchożebrskiej i śmierci kierowcy w wyniku tego zdarzenia. Poprosił o krótką modlitwę  

w jego intencji. 

 

 

Ad. 5. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Mordach. 
 

 

 

 

 

/-/ Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Protokołował:             Katarzyna Kotowska 

Kamil Stański 

 

 

 
 


