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PROTOKÓŁ NR XXXIX/2022 

 

z  obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 29 marca 2022 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1200 do godz. 1258. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych. 

 

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 12 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 uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska, odczytała 

porządek obrad w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVIII 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 2022-2035, 

b) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok, 

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok, 

d) zmieniająca uchwałę Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia                       

30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia  zasad i trybu korzystania ze świetlic 

wiejskich na terenie Miasta i Gminy Mordy, 

e) określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli w roku 2022, 

f) przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY, 

g) zmieniająca Uchwałę Nr LI/304/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia                        

28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mordach, 

h) przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata                         

2022-2024. 

       8.   Sprawy różne. 

9.   Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mordach. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska powitała przybyłego na obrady sesji 

Pana Leszka Jastrzębskiego Komendanta Komisariatu Policji w Mordach oraz Radnego 

Jarosława Gmitrzuka. Następnie poinformowała, że w obradach uczestniczy 13 Radnych. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVIII sesji. 

 

a) dot. przyjęcia protokołu z XXXVI sesji 

Radny Dariusz Kołtuniak poinformował, że protokół z XXXVI sesji jest niekompletny. 

Brakuje w nim wypowiedzi Burmistrza skierowanej pod adresem Radnego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że w/w protokole 

zostały naniesione poprawki, które Przewodnicząca Rady zaakceptowała.  

Wobec braku innych uwag do protokołu z XXXVI sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

został przyjęty 9 głosami – za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska powitała przybyłego na obrady 

Radnego Andrzeja Ostojskiego. Obecnych – 14 Radnych. 

 

b) dot. przyjęcia protokołu z XXXVIII sesji 

Wobec braku uwag do protokołu z XXXVIII sesji Przewodnicząca Rady Katarzyna 

Kotowska poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został przyjęty 14 głosami – za, 

przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował m. in. o: 

- Konwencie Wójtów, który odbył się 09 marca w Mordach, 

- spotkaniu z sołtysami w dniu 11 marca w MGOK w Mordach, 

- spotkaniu z rodzicami dzieci uczęszczających do szkół Zespołu Oświatowego w Mordach,  

które odbyło się 22 marca podczas posiedzenia Komisji Oświaty (…), 

- rozstrzygnięciu konkursu na Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach; 

Dyrektorem została Pani Marlena Soszyńska, 

- uruchomionej od 16 marca, w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, rejestracji uchodźców, którzy 

chcą uzyskać nr PESEL, 

- odbiorze folii rolniczej w Radzikowie Wielkim oraz w Mordach w dniach 19-22 kwietnia 

2022 r.; rolnicy, którzy złożyli wniosek będą indywidualnie informowani o terminie i godzinie 

odbioru folii, 

- przeprowadzonym postępowaniu ofertowym na wykonanie zadania „Usuwanie odpadów                        

z folii rolniczych”, 

- opracowaniu projektu budowlano - wykonawczego zadania pod nazwą „Budowa kotłowni                                      

w budynku Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim”, 

- opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą „Budowa sieci 

wodociągowej z przyłączami w miejscowości  Kolonia Mordy”, 

- modernizacji oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy – zadanie realizowane z funduszy 

sołeckich przez firmę „ELMAT Krzysztof Żak” z siedzibą Przywózki, 

- opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą „Budowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”; umowę zawarto z wykonawcą 

„Pracownia Projektowa EKO-SANEL z siedzibą ul. Unitów Podlaskich w Siedlcach, 
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- opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego 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”, 

- dokonanych odbiorach inwestycji, tj. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami                       

w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Leśniczówka”; zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; 

wykonawca „PARSTER Spółka z o.o. z siedzibą ul. Mickiewicza, Parczew”; wartość zadania              

– 3.288.014,20 zł , 

- opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok 

Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że na obrady dotarł 

Radny Adam Marczuk. Obecnych - 15 Radnych. 

 

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 22 marca, podczas którego 

zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Mordy. Informacje pisemne 

w/w temacie przygotował, a także osobiście przedstawił zaproszony na posiedzenie Komisji, 

Komendant Komisariatu Policji w Mordach Pan Leszek Jastrzębski. Członkowie Komisji 

zapoznali się również z działalnością Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach oraz 

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach za 2021 r. Informacje w przedmiotowych 

tematach zostały przekazane Komisji w formie pisemnej, jak również zreferowane osobiście 

przez Dyrektorów w/w placówek. Na posiedzenie Komisji przybyło ok. 30 rodziców dzieci 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mordach, którzy złożyli protest w sprawie 

planowanej reorganizacji w szkole, związanej z łączeniem klas. Ponadto Członkowie Komisji 

pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał procedowane na dzisiejszej sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska - Członek Komisji Oświaty (…)                    

poinformowała, że zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Leszek Jastrzębski Komendant 

Komisariatu Policji w Mordach poprosił o przekazanie środków finansowych na zakup 

samochodu policyjnego. Członkowie Komisji wyrazili chęć wsparcia tego przedsięwzięcia. 

Przewodnicząca Rady poinformowała również, że reorganizacja w szkole dotyczy łączenia 

klas równoległych.  

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

Mirosław Romanowski poinformował, że w dniu 25 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie 

Komisji Finansów i Budżetu oraz Spraw Gospodarczych, podczas którego Komisja zapoznała 

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

merytoryczne w przedmiotowym temacie przygotował Pan Leszek Jastrzębski Komendant 

Komisariatu Policji w Mordach. Uzupełnienie do pisemnej informacji przedstawił dzielnicowy 

as. szt. Leszek Strzałkowski, który podziękował za dotychczasową współpracę oraz poprosił                  

o wsparcie finansowe do zakupu samochodu policyjnego. Komisja stanęła na stanowisku, że              

w miarę możliwości udzieli wsparcia finansowego. Komisja zapoznała się również                                      

z informacjami na temat funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach                  

i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach. Informacje w/w tematach przygotowali 

Dyrektor MGOK Patryk Kamiński oraz Dyrektor MGBP w Mordach Marlena Soszyńska. 

Informacje dotyczące stanu dróg, ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy Mordy 

przedstawił Burmistrz Jan Ługowski. Wszystkie projekty uchwał będące w porządku obrad 
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dzisiejszej sesji Komisja zaopiniowała pozytywnie. W sprawach różnych Członkowie Komisji 

zajmowali się aktualnymi problemami, m. in. tematem uchodźców z Ukrainy. 

3. Komisja Rewizyjna - Przewodniczący Dariusz Kołtuniak poinformował, że w dniu                     

28 marca odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego omawiano działalność Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej                               

w Mordach. Członkowie Komisji zapoznali się z analizą działań Burmistrza Miasta i Gminy 

Mordy w zakresie przesunięć terminów płatności i umorzeń podatków w 2021 r. W sprawach 

różnych Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał będące w porządku dzisiejszego 

spotkania. Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mordy za 2021 r.         

 

Radna Barbara Hawryluk – podniosła temat spotkania Członków Komisji Oświaty (…)                            

z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mordach. Radna przypomniała, 

że na poprzedniej sesji wnioskowała o to, żeby spotkanie odbyło się z całą Radą. 

Poinformowała również, że chciałaby zapoznać się z protestem, który złożyli rodzice, a także  

uzyskać bliższych informacji na czym ma polegać reforma, kto ją zainicjował, kto będzie ją 

przeprowadzał i dlaczego tylko w tej szkole.                                                                           

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że Członkowie 

Komisji o spotkaniu z rodzicami dowiedzieli się przed posiedzeniem Komisji Oświaty (…).                                

W spotkaniu zainicjowanym przez rodziców uczestniczył również Dyrektor Szkoły Jerzy 

Borowski. Przewodnicząca Rady Miejskiej  poinformowała również, że protest, który złożyli 

rodzice, nie wpłynął do biura Rady, tylko do Przewodniczącej Komisji Oświaty.                                       

Burmistrz Jan Ługowski – poinformował, że w szkole nie ma prowadzonej żadnej reformy. 

Aktualnie ustalane są arkusze organizacyjne dla szkół, które opracowuje Dyrektor Szkoły. 

Burmistrz poinformował również, że o spotkanie poprosili rodzice, którzy zostali zaproszeni, 

według właściwości, na posiedzenie Komisji Oświaty. 

Radna Grażyna Drabarek Przewodnicząca Komisji Oświaty (…) – poinformowała, że przy 

budżecie na oświatę, który wynosi ok 9 mln zł, dokładamy ze środków własnych 5 mln zł,                          

a następnie odczytała tekst protestu złożonego i podpisanego przez 87 rodziców.                             

Radna Barbara Hawryluk - zadała pytanie do kogo skierowany jest protest.                                   

Radna Grażyna Drabarek udzieliła odpowiedzi, że nie ma wskazanego adresata. Ponadto 

pismo nosi tytuł „protest”, a podpisane jest jako „petycja”.  

Radny Dariusz Kołtuniak  - podniósł temat otrzymanych z zewnątrz środków finansowych 

przeznaczonych na remont Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim. 

Radny Mirosław Romanowski  - zaproponował, żeby w sytuacjach, które tego wymagają,  

posiedzenie wspólnie odbywały wszystkie Komisje. Propozycję Radnego poparły 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska oraz Radna Grażyna Drabarek. 

  

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 Radni otrzymali 

oraz zapoznali się ze sprawozdaniem w przedmiotowym temacie (Informacja stanowi załącznik 

do protokołu).      
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Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

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

2022-2035 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXXIX/289/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

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

2022 - 2035.  

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

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

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o zmianie numeru 

Dziennika Ustaw w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,                                                   

tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. 

 

b) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXXIX/290/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian                    

w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok. 

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach w projekcie uchwały.  

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 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 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                            

Nr XXXIX/291/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok. 

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

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

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

 

d) zmieniająca uchwałę Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w prawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy 

Mordy 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                              

Nr XXXIX/292/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę 

Nr XX/150/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 10 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i 5 głosach wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 

 

e) określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2022 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXXIX/293/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia 
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planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2022. 

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

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

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

 

f) w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXXIX/294/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY. 

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 1 głosie wstrzymującym się. Uchwała w załączeniu. 

 

g) zmieniająca Uchwałę Nr LI/304/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. zmieniającej Uchwałę 

Nr LI/304/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia 

statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach. 

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

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

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

 

 h) w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2024 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXXIX/296/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.  

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

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

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

 

 

Ad. 8. Sprawy różne. 

 

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska przypomniała o obowiązku 

złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia 2022 r. 

2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o pismach, które 

wpłynęły do biura Rady, tj.:  

- petycji, 

- wniosku złożonym przez mieszkańców Miasta Mordy z ulicy Polnej i 8 Dywizji Wojska 

Polskiego, dotyczącego remontu drogi gminnej,  

-  korespondencji mieszkanki Gminy Mordy, przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury, 

dotyczącej działalności Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w związku z drogą gminną                            

w miejscowości Doliwo. 

3. Burmistrz Jan Ługowski odniósł się do wniosku mieszkańców z ul. Polnej i 8 Dywizji 

Wojska Polskiego informując, że zostało wystawione zlecenie na naprawę w/w dróg.  
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Ad. 9. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej  

Aneta Stefaniuk /-/ Katarzyna Kotowska 
 

 


