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PROTOKÓŁ NR XXXVI/2021 

 

z  obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 29 grudnia 2021 roku. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1000 do godz. 1200. 

 

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. Poinformowała również, że Radni otrzymali zawiadomienia wraz z proponowanym 

porządkiem obrad. Następnie stwierdziła quorum – obecnych 13 Radnych. 

 

Ad. 2. Wnioski do porządku obrad.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski wniósł o zmianę porządku obrad poprzez 

dodanie w pkt. 6 uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Miasta i Gminy Mordy, uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok oraz uchwały w sprawie przyjęcia 

planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Jana Ługowskiego  

w następującej kolejności: 

1. dot. wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została wprowadzona do porządku obrad 

w punkcie 6 pod lit. „n” - 13 glosami „za” przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku 

głosów „przeciwnych” (jednogłośnie). 

2. dot. wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została wprowadzona do porządku obrad 

w punkcie 6 pod lit. „o” - 13 glosami „za” przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku 

głosów „przeciwnych” (jednogłośnie). 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że na obrady sesji 

dotarł Wiceprzewodniczący Gustaw Dmowski. 

 

3. dot. wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została wprowadzona do porządku obrad 

w punkcie 6 pod lit. „p” - 14 glosami „za” przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku 

głosów „przeciwnych” (jednogłośnie). 
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4. dot. wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych 

komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała została wprowadzona do porządku obrad 

w punkcie 6 pod lit. „r” - 14 glosami „za” przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku 

głosów „przeciwnych” (jednogłośnie). 

Przewodnicząca Rady po przegłosowaniu w/w zmian odczytała porządek obrad  

w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.  

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mordy, 

b) zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mordy, 

c) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy 

na lata 2021 – 2035, 

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

e) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035, 

f) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok, 

g) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach, 

h) ustalenia wysokości diety dla sołtysów za udział w naradach organizowanych przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, 

i) utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą ZIELONE GMINY, 

j) zmieniająca uchwałę Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 lipca 

2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Miasta i Gminy Mordy, 

k) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok, 

l) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, 

m) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok, 

n) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Mordy, 

o) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

p) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2022 

rok, 

r)   przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok. 

7. Podsumowanie pracy Komisji Stałych w 2021 roku. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

Na obrady sesji dotarł Radny Jarosław Gmitrzuk, wobec czego obecnych na posiedzeniu jest 

15 radnych. 
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji. 

 

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

Kotowska poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Poinformowała, że protokół został przyjęty 

13 głosami – „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i 1 głosie „przeciwnym”. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował, że: 

-01 grudnia 2021 r. odbył się Konwent Wójtów w Zbuczynie podczas którego omawiane były 

sprawy dotyczące Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY; 

-13 grudnia 2021 r. odbyła się Wigilia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach,  

w której uczestniczyła część radnych Rady Miejskiej oraz seniorzy z terenu gminy; 

-20 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja w Pułtusku zorganizowana przez Związek 

Samorządów Polskich, podczas której omawiane były sprawy finansowe samorządów, a także 

przeszłych i aktualnych naborów. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski podziękował za pomoc i wsparcie dla 

gminy Mordy, Szefowi Rady Doradców przy premierze, Krzysztofowi Tchórzewskiemu oraz 

Wicepremierowi Kowalczykowi, a także innym osobom mającym swój udział w rozwoju 

gminy Mordy. 

Ponadto Burmistrz Jan Ługowski podziękował pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Mordy, 

Pani Wiceburmistrz Monice Nasiłowskiej-Osik oraz Pani Skarbnik Lidii Lipińskiej za 

szczególny wkład i oddanie pracy poświęconej gminie.  

 

Burmistrz Jan Ługowski przekazał również informacje na temat kluczowych i wykonanych 

inwestycjach w 2021 roku m.in.: 

-budowa drogi Sosenki-Jajki - Ptaszki na odcinku 1600 metrów, który został wykonany  

w najwyższej klasie z podbudową betonową - 30 cm, podbudowa z kruszywa - 20 cm oraz 

nawierzchnia asfaltowa dwuwarstwowa po 10 cm. każda. Dodatkowo wykonane zostały 

pobocza, zjazdy, rowy odwadniające. Koszt inwestycji został ograniczony do minimum, który 

wyniósł 2.000.000,00 zł. Burmistrz Jan Ługowski poinformował, iż inwestycja ta może być 

drogą strategiczną dla regionu, ponieważ odcinek ten będzie prowadził do zjazdu z autostrady 

w skrzyżowaniu z drogą nr 19 w Okuliskach pod Międzyrzecem. Dany ciąg komunikacyjny 

będzie pozwalał na kontakt z Europą Południowa i Północną, jak również ze Wschodnią  

i Zachodnią; 

-budowa świetlicy wiejskiej w Czołomyjach, która została rozpoczęta w maju, a zakończyła się 

w listopadzie. Inwestycja została zaakceptowana i oddana do użytku; 

-budowa kanalizacji w miejscowościach Leśniczówka i Krzymosze z oczyszczalnią ścieków  

w miejscowości Leśniczówka. Dana inwestycja rozpoczęła się we wrześniu, w listopadzie 

podłączone do oczyszczalni zostały bloki i kolejne gospodarstwa domowe. Planowany termin 

zakończenia prac przypada na wiosnę 2022 roku; 

-Burmistrz Jan Ługowski wspomniał również o planowanej budowie oczyszczalni ścieków 

w Mordach, dla której zostanie rozpisane w najbliższych miesiącach postępowanie przetargowe 

i wyłoniony wykonawca. Na inwestycję zostało zaplanowanych 15.000.000,00 zł.; 

- Burmistrz Jan Ługowski poinformował, że będą składane wnioski do Urzędu 

Marszałkowskiego, z którym współpracuje. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska podziękowała Burmistrzowi 

Janowi Ługowskiemu za oddanie i wniesiony wkład pracy poświęconej dobru społeczności 

gminy Mordy. 

 

Ad. 5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

 

1. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego – Przewodnicząca 

Grażyna Drabarek poinformowała, że posiedzenie komisji odbyło się 28 grudnia 2021 r. 

podczas której opiniowany był projekt budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok oraz 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035. Projekty zostały zaopiniowane 

pozytywnie. Opracowany został plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku 

Publicznego na 2022 rok. Uchwały będące w porządku obrad XXXVI sesji zostały przez 

komisje zaopiniowane pozytywnie. 

 

2. Komisja Finansów, Budżetu i Spraw Gospodarczych – Przewodniczący Mirosław 

Romanowski poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 28 grudnia 2021 r. podczas 

którego pozytywnie został zaopiniowany projekt budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok 

wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2035. Komisja opracowała plan pracy na 

2022 rok. Uchwały będące w porządku obrad XXXVI sesji zostały przez komisje zaopiniowane 

pozytywnie. W sprawach różnych Komisja zapoznała się z pismem dotyczącym budowy sieci 

kanalizacyjno-sanitarnej z przyłączami w miejscowości Leśniczówka i Krzymosze. 

 

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Kotowska dodała, iż Komisja Oświaty, Zdrowia, 

Kultury i Porządku Publicznego również zapoznała się z pasmem dotyczącym budowy sieci 

kanalizacyjno-sanitarnej z przyłączami w miejscowości Leśniczówka i Krzymosze. 

 

3. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Dariusz Kołtuniak poinformował, iż posiedzenie 

komisji odbyło się 27 grudnia 2021 r. podczas którego pozytywnie został zaopiniowany projekt 

budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok. W czasie spotkania został opracowany plan pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. W sprawach bieżących opiniowane były projektu uchwał.  

W sprawie projektu uchwały dotyczącego ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej 

w Mordach, Komisja zdecydowała się odrzucić propozycję Przewodniczącej Rady Miejskiej 

oraz postanowiła zostać przy aktualnie obowiązujących stawkach. Ponadto w sprawie projektu 

uchwały dotyczącego ustalenia wysokości diet dla sołtysów gminy Mordy Komisja również 

zaproponowała pozostanie przy obecnych stawkach. Pozostałe projektu uchwał będące  

w porządku obrad XXXVI sesji zostały przez komisje zaopiniowane pozytywnie. W sprawach 

różnych Komisja zapoznała się z pismem od Państwa Barbary i Ignacego Podgajnych 

dotyczącym budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej z przyłączami w miejscowości 

Leśniczówka i Krzymosze. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) dot. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/264/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mordy. 

Ze względu na napływ wniosków do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

które dotyczyły w/w uchwały Przewodnicząca Katarzyna Kotowska poprosiła Urbanistkę 

Ingę Hutkowską o wyjaśnienia.   
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Urbanistka Inga Hutkowska poinformowała, iż jest projektantem obu zmian obowiązujących 

na terenie planów miejscowych. Omówiła procedurę planistyczną, która została 

przeprowadzona w ostatnim czasie na podstawie uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. W 2019 roku podjęte zostały dwie uchwały dotyczące zmiany obowiązującego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mordy oraz Gminy Mordy w ściśle 

określonym zakresie. Ze względu na obowiązujące plany, których ustalenia już obowiązują  

w obrocie prawnym od przeszło 15 lat, zdarzyło się, że już na etapie administracyjnym niektóre 

zapisy rodziły wątpliwości, dlatego też wspólnie z Burmistrzem Gminy Mordy oraz 

przedkładając uchwałę intencyjną Radnym Rady Miejskiej w Mordach zdecydowano  

o skorygowaniu niektórych zapisów obowiązujących planów tak, aby umożliwiony został 

proces inwestycyjny. Ze względu na złożoność danych planów, które obowiązują dla całego 

terenu gminy i miasta Mordy zdecydowano, iż obie uchwały procedowane na XXXVI sesji są 

w ściśle określonym zakresie i dotyczą części tekstowych. Procedura niezależnie od zakresu 

podejmowanej uchwały intencyjnej musi zostać przeprowadzona  zgodnie z uchwałą  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po podjęciu uchwały zostało upublicznione 

ogłoszenie w wyniku czego napłynął szereg wniosków. Część wniosków nie mogła zostać 

uwzględniona ze względu na zakres paragrafów obowiązujących w planie. Został 

przygotowany projekt planu, który zgodnie z ustawą został zaopiniowany i uzgodniony przez 

szereg instytucji, które pozytywnie odniosły się do naniesionych zmian. Następnie oba plany 

zostały wyłożone do publicznego wglądu, w trakcie którego zorganizowana została dyskusja. 

W wyznaczonym okresie do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mordy 

nie wpłynęła żadna uwaga. Natomiast do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Mordy wpłynęły dwa pisma. Pierwsze z nich, natury ogólnej dotyczące terenu rolnego 

R2 o umożliwienie realizacji zabudowy siedliskowej. Drugie pismo stanowiło rozwinięcie 

pierwszego przez wskazanie konkretnej nieruchomości. Niemożliwe było uwzględnienie danej 

uwagi, ze względu na przyjęty na początku procedury zakres uchwały intencyjnej. 

Wprowadzenie tej zmiany byłoby sprzeczne z uchwałą intencyjną. Ze względu na fakt, iż 

uwaga została złożona w terminie zgodnie z ustawowym obowiązkiem należy ją rozstrzygnąć. 

Dlatego też w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć zasadność co do złożonych uwag do 

planu w formie glosowania.  

Radna Grażyna Drabarek podniosła głos w sprawie możliwości zmiany formy rysunkowej 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

Urbanistka Inga Hutkowska poinformowała, iż na dzień dzisiejszy przy podejmowaniu 

obecnych uchwał intencyjnych nie jest możliwa zmiana rysunku graficznego, ponieważ jest 

ona procedowana w ściśle określonym zakresie. Na terenie gminy obowiązują dwa ogromne 

plany które charakteryzują się złożonością i wielofunkcyjnością obszaru. Mając na uwadze 

skale opracowania i szczegółowość oraz wymogi stawiane przez Wojewodę, nie pozwalane jest 

na to, aby tak duży teren objąć planem miejscowym. W rzeczywistości w każdym momencie 

można podjąć się zmiany planu w określonym zakresie, ale musi to wynikać z wniosków 

złożonych przez zainteresowane strony jak również z analiz, które muszą co jakiś czas być 

przeprowadzane w gminie, żeby sprawdzić sytuację planistyczną, niestety wymaga to czasu  

i drobiazgowego podejścia do sytuacji.  

Radna Grażyna Drabarek podniosła temat odrolnienia pojedynczych terenów dla przykładu 

znajdujących się przy drodze wojewódzkiej ze względu na plan zagospodarowania. 

Urbanistka Inga Hutkowska poinformowała, iż formalnie jest to możliwe, ale musi zostać 

zainicjowana cała procedura. Plan miejscowy musi być bezwzględnie zgodny z polityką, która 

jest w studium, co jest szczególnie kontrolowane. Rozwiązaniem jest odstępowanie od tych 

terenów, które na przestrzenni jednej, dwóch dekad nie zostały zabudowane, ale jest to 

obarczone dużym ryzykiem.  
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Rady Dariusz Kołtuniak podniósł głos w sprawie nieuwzględnionych wniosków, które 

napłynęły do projektu planu. 

Urbanistka Inga Hutkowska wyjaśniła, że nie ma możliwości przychylenia się do tych uwag, 

ponieważ wykraczałoby to poza zakres zmian. Nadmieniła natomiast, że jest to możliwe, ale 

nie w obecnej procedurze planistycznej, ponieważ wiąże się to ze zmianą części tekstowej jak 

i  graficznej, bądź stworzeniem całkiem nowego planu. 

Wiceprzewodniczący Gustaw Dmowski spostrzegł, iż występuje wiele terenów wiejskich, 

gdzie działki rolne są uzbrojone, znajdują się przy drogach oraz mają podłączony wodociąg czy 

też gaz, ale ze względu na ich rodzaj zakwalifikowania nie mogą służyć jako teren pod 

zabudowę. 

Inga Hutkowska poinformowała, że na terenie gminy występuje wiele gleb o wysokiej klasie 

bonitacyjnych, dlatego zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych w gminie jeżeli 

w procedurze planu miejscowego jest możliwość zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na cele 

nierolnicze.  

Burmistrz Jan Ługowski powtórzył wypowiedz Urbanistki podkreślając, że warunkiem 

zmian są wytyczne zamieszczone w planie zagospodarowania przestrzennego obecnie 

obowiązującego. 

Radna Barbara Hawryluk podniosła temat procedowania rozstrzygnięcia stanowiska 

złożonych wniosków do projektu planu miejscowego.  

Urbanistka Inga Hutkowska wyjaśniła, że dane uwagi nie mogą zostać na dany moment 

uwzględnione. Gdyby Radni nie przychylili się do danego rozstrzygnięcia to będzie możliwość 

procedowania samej uchwały. 

Radni Rady Miejskiej w Mordach dyskutowali w sprawie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego z Urbanistka Ingą Hutkowską. 

Wobec braku uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie rozstrzygnięcie w sprawie 

nieuwzględnienia uwag wniesionych do projektu zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mordy. Poinformowała, że rozstrzygnięcie zostało 

przyjęte 11 głosami – „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów 

„przeciwnych”. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 głosami – „za”, przy 2 głosach 

„wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciwnych”. Uchwała w załączeniu. 

 

b) dot. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mordy 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/265/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mordy. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 

się” i braku głosów „przeciwnych”. Uchwała w załączeniu. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach wniosła o 5 minut przerwy. 

Po przerwie Przewodnicząca poinformowała, iż w obradach uczestniczy 15 radnych oraz  

kontynuowano procedowanie uchwał. 

 

c) dot. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na 

lata 2021 – 2035 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/266/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 
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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 15 głosami – „za”, przy braku głosów 

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

 

d) dot. zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie zmian 

w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok. 

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

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

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

 

e) dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/268/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035. 

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

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

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

 

f) dot. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/269/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 

się” i braku głosów „przeciwnych”. Uchwała w załączeniu. 

 

g) dot. ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/270/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 

ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach. 

Radny Dariusz Kołtuniak podniósł temat w/w uchwały w kontekście stawek. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Katarzyna Kotowska wyjaśniła, że propozycja 

ta odnosi się do podniesienia aktualnych stawek o 150,00 zł. oraz odczytała projekt uchwały. 

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 9 głosami – „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 

się” i 5 głosach „przeciwnych”. Uchwała w załączeniu. 

 

h) dot. ustalenia wysokości diety dla sołtysów za udział w naradach organizowanych przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/271/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 

ustalenia wysokości diety dla sołtysów za udział w naradach organizowanych przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Mordy. 

Przewodnicząca poinformowała o zajętych stanowiskach przez poszczególne Komisje oraz  

o proponowanej stawce za posiedzenia dla sołtysów. 
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Radna Barbara Hawryluk podniosła głos w sprawie w/w uchwały w kontekście podniesienia 

stawki diet dla sołtysów. Radna stwierdziła, że Przewodniczący Komisji Finansów oraz 

Oświaty nie uwzględnili tego w swoich sprawozdaniach. Tylko Komisja Rewizyjna 

przedstawiła swoje stanowisko w tym temacie. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji uzupełnili swoje sprawozdania o daną informację.  

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

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 11 głosami – „za”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się” i 4 głosach „przeciwnych”. Uchwała w załączeniu. 

 

i) dot. utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą ZIELONE GMINY 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/272/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 

utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą ZIELONE GMINY. 

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

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

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

 

j) dot. zmieniająca uchwałę Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Mordach z dnia  

25 lipca 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta 

i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/273/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok zmieniająca 

uchwałę Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zasad 

sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Mordy. 

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

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

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

 

k) dot. przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/274/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 

przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok. 

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

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

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

 

l) dot. przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/275/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 

przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

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

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

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

 

m) dot. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/276/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 

przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok. 
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Wobec braku uwag do w/w uchwały Przewodnicząca Rady poddała ją pod głosowanie. 

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

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

 

n) dot. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Mordy 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/277/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

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

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

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

 

o) dot. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

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

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

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

 

p) dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/279/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok. 

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

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

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

 

r) dot. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska odczytała projekt uchwały  

Nr XXXVI/280/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 rok w sprawie 

przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2022 rok. 

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

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

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

 

Ad.7. Podsumowanie pracy Komisji Stałych w 2021 roku. 

 

1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Dariusz Kołtuniak przedstawił skład Komisji 

oraz poinformował, że działała w oparciu o roczny plan pracy Komisji opracowany na 

podstawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej, własną koncepcję działania oraz zajmowała 

się sprawami wynikającymi z aktualnych potrzeb. Plan pracy Komisji Rewizyjnej został 

przyjęty uchwałą Nr XXVII/198/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r.  

W 2021 r. Komisja odbyła 10 posiedzeń. W 2021 r. Komisja z zaplanowanych tematów 

zrealizowała m. in. analizę wydatków, kosztów, oraz składek na Lokalną Grupę Działania 

Ziemi Siedleckiej, analizę realizacji zadań z Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. oraz działalności Miejsko – Gminnego 
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Ośrodka Kultury w Mordach i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach. Ponadto 

członkowie Komisji zapoznali się z analizą działań Burmistrza Miasta i Gminy Mordy  

w zakresie przesunięć terminów płatności i umorzeń podatków w 2020 r., z informacją na temat 

stanu dróg gminnych w związku z zakończonym sezonem zimowym, zapoznanie się  

z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r. w tym  

z działalnością zespołu interdyscyplinarnego, działalnością klubów sportowych z terenu Miasta 

i Gminy Mordy w roku 2020/2021, informacja dotycząca wydatkowania środków na oświatę 

w roku szkolnym 2020-2021,  a także z funkcjonowaniem OSP na terenie Miasta i Gminy 

Mordy. Członkowie Komisji przeprowadzili wizję w terenie dotyczącą przeprowadzonych 

inwestycji na terenie Miasta i Gminy Mordy. Ponadto Członkowie Komisji zapoznali się  

z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Poddano analizie pozyskane przez 

Urząd Miasta i Gminy Mordy środki zewnętrzne na inwestycje. Opiniowano stawki podatków 

na 2022 rok. Komisja analizowała projekt budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok oraz go 

opiniowała. Odbyła się kontrola działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Mordach. W ramach statutowej działalności Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał 

oraz omawiali sprawy bieżące. W 2021 r. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę Nr 1/2021  

z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Mordy za 2020 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej pracowali według posiadanych 

umiejętności oraz doświadczenia życiowego, posiedzenia były merytoryczne, a zagadnienia na 

nich omawiane były dogłębnie i rzeczowo omawiane. Przewodniczący Komisji w imieniu 

własnym i Członków Komisji podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej 

pracy Komisji, dzielili się swoją wiedzą oraz wykazali zrozumienie dla pracy Komisji. 

 

2. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Porządku Publicznego - Przewodnicząca 

Komisji Grażyna Drabarek przedstawiła skład Komisji oraz poinformowała, że działała ona 

w oparciu o roczny plan opracowywany i przyjętym uchwałą dnia 22 lutego 2021 r., który jest 

dostosowany do ramowego planu pracy Rady Gminy. Komisja zajmowała się w szczególności 

sprawami wynikającymi z jej nazwy: tj. oświatą, zdrowiem, kulturą i porządkiem publicznym. 

Na każdym posiedzeniu Komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał 

procedowanych na sesjach Rady Miejskiej w Mordach. Przewodnicząca Komisji Grażyna 

Drabarek w imieniu własnym i Członków Komisji podziękowała wszystkim, którzy 

wspomagali pracę Komisji oraz przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego. 

 

3. Komisja Finansów, Budżetu oraz Spraw Gospodarczych – Przewodniczący Mirosław 

Romanowski przedstawił skład Komisji. Poinformował, że Komisja w 2021 r. odbyła 11 

posiedzeń podczas których zrealizowała wszystkie punkty ujęte w planie pracy na 2021 r. 

przyjętym uchwałą Nr XXVII/199/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. 

Członkowie Komisji rozpatrywali wnioski skierowane przez mieszkańców Miasta i Gminy 

Mordy. W miesiącach styczeń-luty opracowywany był plan pracy na 2021 r., zapoznano się  

z informacją na temat oświetlenia Miasta i Gminy Mordy, informacją o wykonanych 

inwestycjach w 2020 r., informacją dotyczącą gospodarki odpadami oraz informacją o stanie 

mienia na 31 grudnia 2020 r. W marcu Komisja zapoznała się z informacją na temat 

funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mordach w 2020 r. Ponadto zapoznano się z informacją dotyczącą stanu dróg, 

ulic i chodników oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

Przedmiotem posiedzenia komisji Finansów i Budżetu oraz Spraw Gospodarczych w miesiącu 

kwietniu było podsumowanie akcji zima 2020/2021. Wizja lokalna została przesunięta w czasie 

z powodu pandemii COVID-19. Ponadto również zapoznano się z funkcjonowaniem Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W maju Komisja dokonała bieżącej analizy sytuacji 

mieszkaniowej na terenie Miasta i Gminy Mordy. Otrzymano oraz zapoznano się ze 
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sprawozdaniem z bieżącej działalności klubów sportowych. Analizie poddano również 

informację z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej. W czerwcu Komisja pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. Zapoznano się z informacją  

dotyczącą utrzymania czystości i terenów zieleni w Mieście i Gminie Mordy, informacją 

dotyczącą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Podsumowanie roku szkolnego 

2020 stanowiło również temat bieżący nad którym pracowała Komisja. Natomiast w miesiącu 

sierpniu Członkowie Komisji oceniali stan przygotowania do nadchodzącego roku szkolnego 

2021/2022. We wrześniu zostało pozytywnie zaopiniowane sprawozdanie z wykonania budżetu 

za I półrocze 2021 r. Zapoznano się z informacją z realizacji zobowiązań podatkowych oraz 

opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2021 r. W październiku tematami 

prac bieżących Komisji było zapoznanie się z informacją o wykonanych inwestycjach za  

I półrocze 2021 r. Komisja ponadto zapoznała się z informacją o stanie przygotowania do 

okresu zimy 2021/2022. Dyskutowano również nad założeniami do projektu budżetu na  

2022 r. W listopadzie zostały zaopiniowane stawki i opłaty lokalne na 2022 r. W grudniu 

pozytywnie zaopiniowany został projekt budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 r. Ponadto 

również został opracowała plan pracy na kolejny rok. Komisja Finansów, Budżetu oraz Spraw 

Gospodarczych na posiedzeniach zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał ujętych  

w programie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mordach oraz sprawami różnymi wynikającymi 

z aktualnych potrzeb. Przewodniczący Komisji Mirosław Romanowski na zakończenie 

podziękował za współpracę władzom Miasta i Gminy Mordy, pracownikom Urzędu oraz 

Członkom Komisji za ich zaangażowanie w pracach Komisji. 

 
Ad. 8. Sprawy różne. 

 
Radna Barbara Hawryluk podniosła temat zjazdów znajdujących się przy drodze z Sosenek. 

Burmistrz Jan Ługowski w/w sprawie odparł, iż jest to przeoczenie właścicieli posesji, 

ponieważ projekty były wyłożone do konsultacji i można było zgłaszać zastrzeżenia. 

Omawiany zjazd nie został zaprojektowany, ponieważ prowadziłby prosto w drzewa, ze 

względu na fakt, iż jest to działka leśna.  

Wiceprzewodniczący Gustaw Dmowski przedstawił swoje podsumowanie roku oraz 

podziękował za współpracę w 2021 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski poniósł temat zainicjowany sytuacją, która 

wynikła na poprzedniej sesji w związku z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Dariusza Kołtuniaka. Burmistrz stwierdził, że ocena Przewodniczącego  

w kwestii ustalenia wysokości stawek podatkowych była błędna. 

Wyniknęła dyskusja w przedmiotowym temacie. 

 

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

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

 
Na tym protokół zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Protokołowała: /-/ Katarzyna Kotowska 

Aneta Cielemęcka 
 


