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PROTOKÓŁ NR XLII/2022 

 

z  obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 19 lipca 2022 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1454. 

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 Miejskiej Katarzyna Kotowska stwierdziła, że Radni otrzymali 

zawiadomienie o terminie sesji wraz z proponowanym porządkiem obrad. 

Burmistrz Jan Ługowski wniósł o zmianę porządku obrad poprzez dodanie dwóch uchwał,                

tj. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu 

budżetu oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Burmistrz wyjaśnił, że 

pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

zostanie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”. 

W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek                                        

o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu, który został przyjęty 12 głosami 

– za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie); 

następnie wniosek dotyczący uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, 

który został przyjęty 12 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 protokołu z XL i XLI sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane 

działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

7. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok oraz debata nad 

Raportem. 

8. 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 2021 rok, 

             - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza                      

                   Miasta i Gminy Mordy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok, 
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c) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok, 

- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Mordy, 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej, 

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

na lata 2022 – 2035, 

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

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu 

budżetu, 

g) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

9. Sprawy różne. 

      10. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji 

 

1) Wobec braku uwag do protokołu z XL sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna 

Kotowska poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został przyjęty 11 głosami - za, 

przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  

2) Wobec braku uwag do protokołu z XLI sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna 

Kotowska poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został przyjęty 12 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., że: 

-  01 czerwca odbył się Konwent Wójtów w Mokobodach, 

- 21 czerwca w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie odbyła 

się konferencja pt. „Zielone inwestycje w PPP”, 

- 30 czerwca w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbył się uroczysty Jubileusz                           

50- lecia oraz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego, 

- 04 lipca w Krzymoszach odbyło się spotkanie z Kołem Emerytów i Rencistów, 

- 07 lipca odbył się Konwent Wójtów w Paprotni, 

- 15 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Członków Związku Zielone Gminy, 

podczas którego wyłoniono władze, 

- w dniach 29-30 lipca odbędzie się festyn ,,Dni Miasta i Gminy Mordy”,  

- 15 sierpnia odbędą się uroczyste obchody 102. Rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 

oraz Dnia Święta Wojska Polskiego. 

 

Burmistrz Jan Ługowski przekazał również informacje na temat: 

-  postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania „Termomodernizacja budynku                                                                     

Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki”; wykonawca Gminna Spółka 

Komunalna Mordy Sp. z o.o., 

- postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. „Budowa oczyszczalni  

ścieków w miejscowości Mordy”; termin składania ofert 15.07.2022 r., złożono 4 oferty, 

najkorzystniejsza została złożona przez wykonawcę ,,Zakład Elektrotechniczny Zeltech, 

Stanisław Przesmycki”, z ceną ofertową brutto 19.644.330,00 zł, 

- postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. „Remonty i modernizacja 

dróg gminnych na terenie gminy Mordy” z podziałem na  3 części: 1 część - Remonty dróg 
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gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie – wykonawca ,,Firma Handlowo – 

Usługowa Tomasz Gójski”; część 2 – Remonty i modernizacje dróg gminnych poprzez 

nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie – wykonawca Łukasz Zdanowski; część 3 – Remonty 

dróg gminnych poprzez nawiezienie kruszywem betonowym i rozplantowanie, 

- opracowania projektu budowlano – wykonawczego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”, 

- zrealizowanego zadania pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big – Bag”, 

- opracowania projektu budowlano – wykonawczego zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej 

z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy”, 

- opracowania projektu budowlano – wykonawczego zadania pn. ,,Budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” – projekt wykonany, 

- ,,Modernizacji oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” z funduszy sołeckich na                     

2022 rok -  zadanie w części zrealizowane; wykonawca ,,ELMAT Krzysztof Żak „ z siedzibą 

Przywózki, ul. Ks. Brzóski 90, 08-300 Sokołów Podlaski; wartość zadania 18.400,00 zł. 

 

 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 12 lipca, podczas którego 

opiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok – opinia 

pozytywna; Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami Dyrektorów Szkół z terenu Miasta                        

i Gminy Mordy nt. funkcjonowania placówek oświatowych w 2021/2022 roku oraz  

pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, które będą procedowane na dzisiejszej sesji; 

członkowie Komisji zapoznali się również ze stanem zaawansowania bieżących inwestycji                     

w Mieście i Gminie Mordy, a także z informacją na temat festynu ,,Dni Miasta i Gminy Mordy”. 

 

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

Romanowski poinformował, że 22 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji. Jednym                       

z tematów ujętych w planie pracy Komisji była bieżąca analiza sytuacji mieszkaniowej na 

terenie Miasta i Gminy Mordy. Szczegółowe informacje w przedmiotowym temacie, w formie 

pisemnej, przygotowała Pani Grażyna Jagiełło. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem 

merytorycznym z działalności Klubu Sportowego ,,Grodzisk Krzymosze”, Klub ,,Polonez 

Mordy” nie złożył sprawozdania. Członkowie Komisji zapoznali się również z informacją na 

temat funkcjonowania oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy przygotowaną 

przez Panią Prezes Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Sp. z o.o. Magdalenę Gmitrzuk. 

Dyskutowano na temat modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków w Mordach oraz                    

o przeglądach hydrantów na terenie Miasta i Gminy Mordy. W sprawach różnych Komisja 

analizowała oraz pozytywnie zaopiniowała „Ocenę zasobów pomocy społecznej w Mordach” 

- rok oceny 2021, przedłożoną przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mordach. 

W dniu 8 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego Komisja analizowała 

oraz pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy za 

2021 r. Ponadto członkowie Komisji zapoznali się z informacjami nt. funkcjonowania 

placówek oświatowych w 2021/2022 r., z informacjami nt. funkcjonowania OSP na terenie 

Miasta i Gminy Mordy oraz informacjami nt. utrzymania czystości i terenów zieleni w Mieście 
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i Gminie Mordy. Uchwały będące w porządku obrad dzisiejszej sesji Komisja zaopiniowała 

pozytywnie. 

 

W związku z nieobecnością Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie zostało odczytane. 

 

Ad. 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane 

działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Miasta i Gminy Mordy 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że Radni otrzymali 

oraz zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym w przedmiotowym temacie 

przygotowanym przez Komendanta Komisariatu Policji w Mordach. 

Dzielnicowy Karol Sierocki poinformował o ,,Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa” 

oraz podniósł temat tzw. ,,dzikich wysypisk śmieci”. 

 

Ad. 7. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok oraz debata nad 

Raportem 

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała, że Radni uprzednio otrzymali 

Raport o stanie Miasta i Gminy Mordy za 2021 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 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 poinformował m.in., że liczba 

mieszkańców Miasta i Gminy Mordy zmniejszyła się – obecnie mamy 5723 osoby 

zameldowane na terenie Miasta i Gminy, z czego 56 osób zameldowanych jest na pobyt 

czasowy, 5667 osób ma meldunek na pobyt stały. Liczba zgonów jest prawie dwukrotnie 

większa, niż liczba urodzeń. Na terenie Miasta i Gminy Mordy funkcjonuje 3846 gospodarstw 

rolnych. Burmistrz poinformował również, że Raport o stanie Miasta i Gminy Mordy za                 

2021 r. w sposób dokładny opisuje sytuację finansową Miasta i Gminy Mordy (dochody, 

wydatki, przychody, kredyty, pożyczki,). W ciągu ostatniego roku wykonano wiele inwestycji 

na terenie naszego samorządu. Burmistrz Jan Ługowski złożył podziękowania za 

dotychczasową współpracę i pomoc w realizacji zadań ujętych w budżecie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLII/303/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wotum 

zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLII/303/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 12 głosami – za, przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 
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b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz                                 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLII/304/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem                               

z wykonania budżetu za 2021 rok.  

Skarbnik Lidia Lipińska odczytała uchwałę Nr 3.e./333/2022 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2021 r. – Skład Orzekający RIO pozytywnie z uwagą zaopiniował                                         

w/w sprawozdanie. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska z przyczyn technicznych zarządziła 

5 minutową przerwę.  

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady oraz stwierdziła quorum – obecnych 12 

Radnych. 

 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLII/304/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 12 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 

2021 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLII/305/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

W związku z nieobecnością na obradach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Rady odczytała stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Mordach, zawarte w uchwale Nr 1/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok, oraz 

uchwałę Nr 3.f.1/360/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                                       

w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Mordach dotyczącym absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy za rok 

2021 – Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował w/w wniosek. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLII/305/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 12 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

 

W tym miejscu nastąpiły uroczyste gratulacje i podziękowania.  
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d) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 

2022-2035 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLII/306/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035.  

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach do WPF. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLII/306/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 12 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLII/307/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmian                            

w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok.  

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach do projektu uchwały. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLII/307/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 12 głosami – za, przy braku głosów 

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

             

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLII/308/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLII/308/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 12 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

g) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLII/309/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej. 

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach do projektu uchwały. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLII/309/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 12 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

Ad. 9. Sprawy różne 

 

1) Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o pismach, które 

wpłynęły do biura Rady.  

2) Przewodnicząca Rady Miejskiej złożyła gratulacje Burmistrzowi Janowi Ługowskiemu 

za odznaczenie przez Wicewojewodę Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

3) Radna Grażyna Drabarek podniosła temat ,,kradzieży” wody na terenie Miasta i Gminy 

Mordy. 

4) Burmistrz Jan Ługowski podziękował za udzielone absolutorium. 
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Ad. 10. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Mordach 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aneta Stefaniuk 

 /-/  Katarzyna Kotowska 


