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PROTOKÓŁ NR XXXI/2021 

 

z  obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 29 czerwca 2021 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 13
00 

do godz.15.05 

 

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 14 Radnych. 

 

Ad. 2. Wnioski do porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska stwierdziła, że Radni otrzymali 

zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad. 

Burmistrz Jan Ługowski wniósł o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w pkt7 uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn.  

„ Remont Drogi Powiatowej nr 3628 na odcinku Rogóziec – Suchodół Wielki”. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek, który został przyjęty 14 

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

(jednogłośnie). 

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 protokołów z XXIX i XXX sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Mordy za 2020 rok oraz debata nad 

Raportem. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, 

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, 

c) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 rok, 

d) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy 

Mordy na lata 2021 – 2035, 

e) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok, 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy, 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy, 

h) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 

i) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania z Gmina 

Zbuczyn w celu realizacji zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 

599) w miejscowości Krzymosze”, 

j) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn.  

„Remont Drogi Powiatowej nr 3628 na odcinku Rogóziec – Suchodół Wielki”. 

8. Sprawy różne. 
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9. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji. 

 

1) dot. protokołu z XXIX sesji 

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

poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został przyjęty 13 głosami - za, przy braku 

głosów wstrzymujących się i 1 głosie przeciwnym. 

2) dot. protokołu z XXX sesji 

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

poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został przyjęty 14 głosami - za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się (jednogłośnie). 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.   

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował m.in., że: 

-podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie: remontu drogi  

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz ewidencji źródeł ciepła występujących na terenie 

Miasta i Gminy Mordy, 

- na wniosek mieszkańców sołectwa Krzymosze odbyło się spotkanie dotyczące 

podejmowanych działań inwestycyjnych, głównie zbycie działki i budynku po dawnej szkole 

w Krzymoszach. Mieszkańcy wyrazili na to zgodę oraz zaproponowali, aby wykorzystać 

środki ze zbycia w/w nieruchomości na wsparcie budowy dalszej części chodnika we wsi 

Krzymosze, 

- wyłoniono jedną z trzech ofert na wykonanie zadania pn.: „ Budowa drogi gminnej nr  

360501W w miejscowości Sosenki – Jajki, Rogóziec, Ptaszki”. Wykonawca - Regionalne 

Drogi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Brzeska; zaoferowana cena to 205 

321,43 zł. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Dróg, 

- przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej  nr 360513 w miejscowości Wielgorz; wpłynęły cztery oferty, 

wybrano Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Brzeska. Wartość 

inwestycji to 136 666,84 zł. 

Burmistrz Jan Ługowski przekazał również informacje na temat trwających już inwestycji 

na terenie Miasta i Gminy Mordy: 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Krzymosze, Leśniczówka 

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje, 

- remont dróg gminnych ze środków funduszy sołeckich, m. in.: przebudowa drogi  

w miejscowości Doliwo, 

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Radzików 

Wielki, Pióry Wielkie, Ostoje, 

- opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  

w miejscowości Czołomyje i Kolonia Mordy, 

- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mordy zrealizowana w ramach funduszy 

sołeckich na 2021 rok (wykonawca Elmat Krzysztof Żak, z siedzibą w Przywózkach), 

- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zadania pod nazwą: „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Ostoje”, 

- postępowanie w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy  

w roku szkolnym 2021/2022, 

- przystąpienie do procedury wyłonienia wykonawców na przebudowę kotłowni w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Mordach i w budynku (po dawnym gimnazjum) Zespołu Oświatowego  

w Mordach, 
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- wyszukiwanie wykonawców na opracowanie dokumentacji na budowę nowej oczyszczalni 

ścieków w Mordach (m. in. plany dotyczą złożenia wniosku na dofinansowanie tej 

inwestycji). 

 

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 w dniu 26 maja 

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

Straży Pożarnych oraz działalnością klubów sportowych na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

Debatowano również na temat wykonania oświetlenia boiska piłkarskiego klubu sportowego 

Polonez w Mordach. Ponadto Komisja ustosunkowała się do wniosku co do zmiany studium 

uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy. W dniu  

28 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, na którym zapoznano się  

z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Mordy, zaopiniowano 

pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy na rok 2020 r., oraz  

opiniowano projekty uchwał procedowane podczas sesji. 

 

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

Mirosław Romanowski oznajmił, że w dniu 25 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji, 

podczas którego dokonano analizy sytuacji mieszkaniowej na terenie Miasta i Gminy Mordy, 

zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności klubów sportowych. Członkowie Komisji 

zapoznali się również z informacją na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Mordach w 2020 roku. Dyskutowano na temat modernizacji i przebudowy oczyszczalni 

ścieków. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. Ponadto zapoznano 

się z wnioskiem dot.  zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mordy oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu do 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostoje. Dnia 28 czerwca 2021 r. odbyło 

się  drugie posiedzenie Komisji podczas, którego członkowie pozytywnie zaopiniowali 

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2020 rok. Ponadto Komisja 

zapoznała się ze sprawozdaniem z funkcjonowania placówek oświatowych w roku 

2020/2021, z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz z informacją  dotyczącą 

utrzymania czystości i terenów zieleni w Mieście i Gminie Mordy. 

 

3. Komisja Rewizyjna - sprawozdanie z posiedzenia Komisji z dnia 24 maja 2021 r. 

przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Ostojski, który poinformował, iż 

ze względu na brak materiałów do wypracowania opinii Komisji dotyczącej wniosku w 

sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, zostało to 

przeniesione na kolejne obrady Komisji oraz że członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie 

wniosek  

o udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej. Komisja nie opiniowała żadnych projektów 

uchwał.  Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 14 czerwca 2021 r., Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Dariusz Kołtuniak poinformował, że głównym punktem posiedzenia 

było opracowanie opinii na temat udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 

Mordy. Ponadto Komisja zapoznała się z  działalnością klubów sportowych Miasta i Gminy 

Mordy za 2020 rok oraz wydatkowaniem środków finansowych na oświatę w 2020/2021 

roku. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 

 

Ad. 6. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Mordy za 2020 rok oraz debata nad 

Raportem. 
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Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała, że Radni uprzednio otrzymali 

Raport o stanie Miasta i Gminy Mordy za 2020 r. oraz, że jest on zamieszczony na stronie 

internetowej Gminy, dlatego też mieszkańcy mogli również zapoznać się z jego treścią. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym, raport jest rozpatrywany podczas sesji, na której jest udzielane absolutorium 

Burmistrzowi oraz, że nad raportem przeprowadza się debatę, w której mogą wziąć udział 

również mieszkańcy Gminy. Do dnia sesji, do debaty nie zgłosili się mieszkańcy naszej 

Gminy. Następnie Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska zaprosiła Radnych do 

debaty. 

Wobec braku chętnych do debaty Burmistrz Jan Ługowski podziękował za współpracę oraz 

podejmowane inicjatywy w roku 2020jakie dokonywali mieszkańcy, Radni Rady Miejskiej, 

Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego Pan Marek Gorzała oraz współpracownicy,  

a także Dyrektorzy jednostek i placówek Miasta i Gminy Mordy, druhowie Ochotniczych 

Straży Pożarnych. Podziękowania zostały również skierowane do Orkiestry Dętej OSP 

Mordy. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała, że zgodnie z przepisami 

ustawy  o samorządzie gminnym po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada 

gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Przewodnicząca 

Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXI/221/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 

czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.  

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

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

i wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXI/222/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2020 rok. Skarbnik Lidia Lipińska odczytała uchwałę Nr 3.e./72/2021 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13.04.2020 r. w sprawie 

wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2020 rok – Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował w/w 

sprawozdanie. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XXXI/222/2021 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

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

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

 

c) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2020 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                      

Nr XXXI/223/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2020 rok. Poinformowała, że Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, ze 

sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie Miasta i Gminy Mordy na 

posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Kołtuniak - odczytał stanowisko Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach, zawarte w uchwale Nr 1/2021 z dnia 14 czerwca 
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2021r., w której Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Burmistrza 

Miasta i Gminy Mordy za 2020 rok. 

Następnie Skarbnik Lidia Lipińska odczytała uchwałę Nr 3.f./277/2021 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15.06.2021 r. w sprawie 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach, dotyczącym udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy z tytułu wykonania budżetu Gminy za  

2020 rok - Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował w/w wniosek. 

W międzyczasie na obrady sesji dotarł Radny Adam Marczuk. 

Wobec braku pytań i wniosków Radnych Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 

uchwałę Nr XXXI/223/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

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

W tym miejscu nastąpiły gratulacje i podziękowania ze strony: Radnych Rady Miejskiej 

w Mordach, Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach Pani 

Agnieszki Próchnickiej –Pawlak, Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki im. Ireny Ostaszyk 

w Mordach Pani Marleny Soszyńskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu Siedleckiego Pana 

Marka Gorzały, Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach Pana Jerzego Borowskiego oraz 

Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Pani Moniki Nasiłowskiej – Osik. 

 

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

2021 – 2035 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

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

2020 – 2034. 

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach w WPF oraz odczytała objaśnienia. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami - za, przy braku głosów przeciwnych 

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

 

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXI/225/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w  sprawie zmian                       

w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 r.  

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach w budżecie. 

Radna Barbara Hawryluk wniosła o zmianę zapisu nazwy zadania w pkt 4 podpunkt 2 lit e) 

w uzasadnieniu projektu uchwały - „Remont drogi Powiatowej Nr 3628 W na odcinku 

Rogóziec – Suchodół Wielki”.  

Burmistrz Jan Ługowski udzielił odpowiedzi, że taka nazwa została przyjęta w Starostwie 

Powiatowym do realizacji zadania, a Miasto i Gmina Mordy nie odpowiada za tytuł nazwy 

zadania. 

Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego Marek Gorzała także wyjaśnił, że Powiat 

Siedlecki nadał nazwę i jest on władny do zmiany tej nazwy zadania. 

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

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta15 głosami - za, przy braku głosów 

przeciwnych i baraku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy (dot. miejscowość 

Czołomyje) 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXI/226/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami - za, przy braku głosów przeciwnych 

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

 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy(dot. miejscowość 

Krzymosze) 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXI/227/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami - za, przy braku głosów przeciwnych                            

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

 

h) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXI/228/2021Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa domowego. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami–za, przy braku głosów przeciwnych                            

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

 

i) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania z Gminą Zbuczyn  

w celu realizacji zadania przebudowy drogi Gminnej w miejscowości Krzymosze działka nr 

599 oraz zadania przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Lucynów działka nr 139  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXI/229/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania z Gminą Zbuczyn w 

celu realizacji zadania przebudowy drogi Gminnej w miejscowości Krzymosze działka nr 599 

oraz zadania przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Lucynów działka nr 139. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych             

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

 

j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. „Remont 

drogi powiatowej nr 3628 W na odcinku Rogóziec – Suchodół Wielki” 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXI/230/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. „Remont 

drogi powiatowej nr 3628 W na odcinku Rogóziec – Suchodół Wielki”. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami - za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 
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Ad. 8. Sprawy rożne. 

 

1)Radna Barbara Hawryluk złożyła podziękowania dla Przewodniczącego Rady Powiatu 

Siedleckiego, Radnych Powiatu Siedleckiego oraz Zarządu Powiatu Siedleckiego za 

wykonanie remontu drogi na odcinku Rogóziec - Suchodołek. Wyrazy wdzięczności wyraziła 

także dla Burmistrza Jana Ługowskiego za wsparcie finansowe tej inwestycji. Następnie 

zapytała o dalszą realizację w/w inwestycji, wnioskowała o wprowadzenie telefonicznego 

numeru wewnętrznego w UMiG Mordy dotyczącego zarządzania kryzysowego w Mieście  

i Gminie Mordy. Radna zwróciła również uwagę na sprzeczność daty dotyczącej uchwały 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28.04.2021 r. w sprawie oddania w wynajem w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mordy. Ponadto zdała 

pytania: - dot.  spotkania w sprawie wyznaczenia drogi, która będzie służyła do objazdu 

podczas remontu mostu w Mordach oraz dot. fontanny.  

Burmistrz Jan Ługowski udzielił następujących odpowiedzi: 

- spotkanie do tej pory nie odbyło się ponieważ Burmistrz nie ma wpływu na czas pracy 

pracowników innych urzędów, 

- fontanna została zamówiona, ale po oględzinach ustalono, że jest ona wadliwa; 

wystosowano pisma dot. wypowiedzenia zamówienia, 

-  Burmistrz poprosił Zastępcę Burmistrza o współpracę z obsługą sieci telefonicznej o 

nadanie nowego numeru wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy. 

Mecenas Maria Romańczuk poinformowała, że zapozna się ze sprzecznością zapisu dat, 

które dotyczą uchwały Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28.04.2021 r. w sprawie oddania 

w wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Mordy.  

2)Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Katarzyna Kotowska poinformowała, że 

do Rady Miejskiej wpłynęły następujące pisma: 

- wniosek mieszkańców wsi Głuchów Kolonia o wykonanie nawierzchni drogi gminnej 

poprzez jej utwardzenie i położenie asfaltu, 

- wniosek Prezydenta Miasta Siedlce o wsparcie finansowe dla szkół ponadgimnazjalnych na 

terenie miasta Siedlce.  

3) Radny Dariusz Kołtuniak zadał pytanie do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Siedleckiego dotyczące remontu drogi od  miejscowości Sosenki do miejscowości Bejdy. 

Radny Powiatu Siedleckiego Marek Gorzała oznajmił, że ma na uwadze realizację tego 

zadania. 

4) Radny Robert Czarnocki zadał pytanie dot. remontów dróg, które są prowadzone do 

domostw mieszkańców w miejscowościach Stara Wieś i Wojnów. Zwrócił uwagę na 

bezpieczeństwo mieszkańców.  

Burmistrz Jan Ługowski stwierdził, że ma świadomość tego problemu i potrzeb. Stara się 

wykonywać jak najwięcej inwestycji. Wspomniał o właściwym wykorzystywaniu funduszy 

sołeckich. 

 

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

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mordach 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

/-/ Katarzyna Kotowska 

Protokołowała: Anna Migalska 


