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PROTOKÓŁ NR XXXII/2021 

 

z  obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 31 sierpnia 2021 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1400. 

 

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.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej powitała, a także udzieliła głosu nowemu  

p. o. Komendantowi Komisariatu Policji w Mordach – aspirantowi sztabowemu Leszkowi 

Jastrzębskiemu, który m.in. wyraził chęć uczestnictwa w każdych obradach sesji Rady 

Miejskiej, aby uskutecznić działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i współpracy z Miastem 

i Gminą Mordy. 

 

Ad. 2. Wnioski do porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska stwierdziła, że Radni otrzymali zawiadomienie 

o terminie sesji wraz z 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 XXXI sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2021/2022. 

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 r. , 

c) zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Wólka Biernaty, 

d) określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022, 

e) likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach,  

f) zmiany uchwały  Nr XXIX/214/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu 

użytkowego stanowiącego własność Gminy Mordy, 

g) zmiany uchwały Nr XXVIII/209/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta  

i Gminy Mordy, 

h) zmiany uchwały Nr XXVIII/210/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie 

uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2025” , 

i) przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych położonych w Mordach  

i Krzymoszach. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 
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Ad. 3. Przyjęcie protokołów z XXXI sesji. 

 

Wobec braku uwag do protokołu z XXXI sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna 

Kotowska poddała pod głosowanie jego przyjęcie. 

Z uwagi na problemy techniczne urządzenia do głosowania Przewodnicząca Katarzyna 

Kotowska ogłosiła 10 minutową przerwę. Po przerwie wznowiła obrady i poddała pod 

ponowne głosowanie przyjęcie protokołu z XXXI sesji. Protokół został przyjęty 14 głosami - 

za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych (jednogłośnie) 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.   

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował m.in. o: 

- Konwencie Wójtów z Powiatu Siedleckiego gdzie omawiane były sprawy transportu 

publicznego na terenie Powiatu Siedleckiego, 

- trwaniu negocjacji z Miastem Siedlce dot. wykonania przewozu osób w ramach komunikacji 

publicznej w Gminie Mordy, który został powierzony  Miastu Siedlce. W dniu 16.08.2021 r. 

zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gmina Mordy a Miastem Siedlce, 

- Obchodach 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Dnia Wojska Polskiego, które odbyły się   

w Mieście i Gminie Mordy w dniu 15.08.2021 r. Burmistrz podziękował wszystkim osobom 

zaangażowanym w przygotowania do Uroczystości. 

Burmistrz Jan Ługowski przekazał informacje na temat trwających już inwestycji na terenie 

Miasta i Gminy Mordy: 

- 24.08.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu 

(zadanie będzie realizowane w najbliższym okresie),   

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Krzymosze i Leśniczówka. 

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wykonawcą 

zadania jest PASTER Sp. z o.o. w Parczewie, 

- budowa świetlicy wiejskiej w Czołomyjach, dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, zadanie wykonuje Gminna Spółka Komunalna w Mordach.  

- budowa drogi gminnej nr 360501 W, w miejscowości Sosenki – Jajki, Rogóziec, Ptaszki. 

Zadanie finansuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych. Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o. o. siedziba w Siedlcach, 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogóziec (dwa etapy). 

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował również o: 

- trwającej inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Mordy, zlecenie  to 

wykonuje firma zewnętrzna, 

- opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Stok Lacki – Tarcze - Radzików 

Wielki - Szydłówka. Prace w tym zakresie przedłużają się z uwagi na sprzeciwy jednego  

z mieszkańców wsi Pióry Wielkie. Rozwiązaniem problemu być może będzie wykonanie tylko 

remontu nawierzchni bez przebudowy generalnej drogi, 

- kończącym się projekcie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czołomyje, 

- zakończeniu przebudowy drogi gminnej (zadanie realizowane ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Budowy i Modernizacji Dróg 

Dojazdowych do Gruntów Rolnych, wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – 

Drogi Regionalne z siedzibą w Siedlcach, 

- remontach dróg gminnych z funduszu sołeckiego  (nawiezienie żwiru i kruszyw),  

w miejscowości Doliwo pokryto odcinek drogi asfaltem. 
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Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski poinformował  

o konieczności spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 oraz ostrzegł przed 

konsekwencjami prawnymi jakie grożą za niedokonanie tego obowiązku. 

 

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 24 sierpnia  

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

oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022 na terenie Miasta i Gminy Mordy 

przygotowaną przez Dyrektorów szkół w Mordach i Radzikowie Wielkim. Następnie odbyła 

się wizytacja w Zespole Oświatowym w Mordach. Komisja pozytywnie oceniła stan 

przygotowań tej placówki. Z powodu przedłużonego posiedzenia Komisji w tym dniu, nie 

odbyła się wizytacja w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim. Przewodnicząca 

Komisji Grażyna Drabarek zapewniła, że Komisja w pełnym składzie, w najbliższym czasie 

uda się na taką wizytację. Zaopiniowano pozytywnie wszystkie projekty uchwał.  

Komisja zapoznała się z: 

- wnioskiem mieszkańców miejscowości Głuchów – Kolonia w sprawie wykonania 

nawierzchni  drogi gminnej łączącej Głuchów i Przesmyki. Komisja zapoznała się ze stanem 

faktycznym tej drogi, stwierdziła, iż wymaga ona naprawy w miarę posiadanych środków 

gminnych, 

- wnioskiem Prezydenta Miasta i Siedlce o partycypację w kosztach kształcenia uczniów 

pochodzących z Miasta i Gminy Mordy. Z powodu braku środków finansowych w/w wniosek 

Komisja zaopiniowała negatywnie; 

-  wnioskiem Dyrektora i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim  

w sprawie dostosowania budynku szkoły do otworzenia punktu przedszkolnego. Komisja 

stwierdziła, że w miarę posiadanych środków finansowych w/w zadanie zostanie zrealizowane. 

      

2. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji Dariusz Kołtuniak oznajmił, że w dniu 

26 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego zapoznano się  

z informacją na temat wydatkowania środków w roku szkolnym 2020/2021 oraz z informacją 

na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy. 

Ustalono również skład osobowy Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Miejsko 

– Gminnej Bibliotece Publicznej: Przewodniczący – Andrzej Ostojski oraz członkowie – Anna 

Stańska i Grzegorz Radzikowski. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane 

pozytywnie. Ponadto Komisja zapoznała się z wnioskiem mieszkańców miejscowości Głuchów 

– Kolonia w sprawie wykonania nawierzchni  drogi gminnej łączącej Głuchów i Przesmyki 

oraz wnioskiem Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie partycypacji w kosztach kształcenia 

uczniów pochodzących z terenu Miasta i Gminy Mordy. 

 

3. Komisja Finansów, Budżetu i Spraw Gospodarczych - sprawozdanie z posiedzenia 

Komisji z dnia 26 sierpnia 2021 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Mirosław 

Romanowski, który poinformował, iż Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą 

przygotowań szkół z ternu Miasta i Gminy Mordy na nowy 2021/2022 rok szkolny. Ponadto 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, będące w porządku obrad 

XXXII sesji Rady Miejskiej w Mordach.  

Przewodniczący poinformował także o zapoznaniu się z wnioskami: -  mieszkańców wsi 

Głuchów- Kolonia,  - Dyrektora i Rady Rodziców w Radzikowie Wielkim,- Prezydenta Miasta 

Siedlce. 
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Ad. 6. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2021/2022. 

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała, że Komisja Oświaty, Zdrowia, 

Kultury i Porządku Publicznego oraz Komisja Finansów, Budżetu i Spraw Gospodarczych 

uprzednio otrzymały sprawozdania dotyczące przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 

2021/2022. Następnie poprosiła o zabranie głosu Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Jana 

Ługowskiego w tym temacie. 

Burmistrz Jan Ługowski oznajmił, że przez okres wakacji placówki szkolne na terenie Miasta 

i Gminy Mordy przygotowywały się do nadejścia nowego roku szkolnego. Szkoły nie 

podejmowały remontów generalnych z uwagi na wykonane już z dużej części prace remontowe, 

szczególnie w Mordach. Wspominał o wprowadzeniu dziennika elektronicznego do placówki 

szkolnej w Radzikowie Wielkim. Burmistrz ocenił prace szkół pozytywnie z nadzieją, że  

w nowym roku szkoły powrócą do nauczania stacjonarnego. Zachęcił również do szczepienia 

przeciwko Covid – 19 osoby starsze jak i młodzież powyżej 12 roku życia.  

 

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 odczytała projekt uchwały Nr XXXII/231/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035. Wobec braku 

uwag do w/w uchwały Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że 

uchwała została przyjęta 13 głosami – za, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów 

przeciwnych. Uchwała w załączeniu. 

 

b) zmiany w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 r.  

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały Nr XXXII/232/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta  

i Gminy Mordy na 2021 r.  Wobec braku uwag do w/w uchwały Przewodnicząca Rady 

poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy 

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

 

c) zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Wólka Biernaty  

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                      

Nr XXXII/233/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Wólka Biernaty. Wobec braku uwag 

do w/w uchwały Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że 

uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych 

(jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

d ) określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia 

średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022. Wobec braku uwag do projektu 

uchwały Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała 

została przyjęta 14 głosami - za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych 

(jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 
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e) likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXII/235/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w  sprawie likwidacji 

zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach. Wobec braku uwag do 

w/w uchwały Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała 

została przyjęta 13 głosami – za, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych. 

Uchwała w załączeniu. 

 

f) zmiany uchwały  Nr XXIX/214/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Gminy Mordy 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXII/236/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały  Nr XXIX/214/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Mordy. Wobec braku uwag do projektu 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. 

 

g) zmiany uchwały Nr XXVIII/209/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Mordy 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXII/237/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVIII/209/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Mordy. Wobec braku 

uwag do projektu 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. 

 

h) zmiany uchwały Nr XXVIII/210/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na 

lata 2021-2025”  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXII/238/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVIII/210/2021 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy 

na lata 2021-2025”  Wobec braku uwag do projektu 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. 

 

i) przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych położonych w Mordach i Krzymoszach 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XXXII/239/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu korzystania z boisk sportowych położonych w Mordach i Krzymoszach. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej wniosła o zmianę w tytule uchwały słowa „sportowych”, na 

słowo „piłkarskich”. 

Mecenas Maria Romańczuk wniosła o dokonanie zmian w załącznikach do uchwały. 
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Wobec braku innych uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poddała 

pod głosowanie w/w uchwałę. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, 

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

 

Ad. 8. Sprawy rożne. 

 

1. Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o piśmie od Wojewody 

Mazowieckiego dotyczącym postępowania w sprawie wydania zarządzenia zastępczego 

zmierzającego do wprowadzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mordy obszarów udokumentowanych złóż kopalin w miejscowości 

Głuchów i Ostoje. Dodała, że dalszych informacji w tej sprawie udzieli Urząd Miasta i Gminy 

w Mordach. 

2. Sołtys wsi Stara Wieś Henryk Czarnocki zwrócił się z prośbą o ufundowanie tablicy na 

Placu w centrum Miasta Mordy, aby uczcić pamięć poległych na terenie Miasta i Gminy Mordy 

żołnierzy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski podziękował Sołtysowi za podjęcie tego 

tematu oraz wspomniał, że rozważy w/w prośbę po konsultacjach z Radnymi Rady Miejskiej 

w Mordach oraz historykami. Zachęcił także do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Mordy w sprawie kursów autobusów miejskich (dotyczy linii nr 14). 

 

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

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Mordach 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskie 

/-/ Katarzyna Kotowska  

 

 

Protokołowała: 

Anna Migalska 

 
 


