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     P R O T O K Ó Ł  Nr IX/2015 

 
z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 28 maja 2015 r.  

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1545. 

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji 

 

Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka. Powitała radnych oraz osoby 

uczestniczące w obradach: 

Jan Ługowski – Burmistrz Miasta i Gminy, 

Mirosław Łukowski – Sekretarz Miasta i Gminy, 

Bożena Boruc – Skarbnik Miasta i Gminy, 

Maria Romańczuk – Radca Prawny, 

Artur Jagiełło – Komendant Komisariatu Policji w Mordach,  

Jerzy Stańczuk – Dyrektor ZGK w Mordach, 

Marek Gorzała – Radny Rady Powiatu, 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy. 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka - stwierdziła, że wg listy obecności, w obradach 

uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na  podejmowanie prawomocnych 

uchwał.  

 

Ad. 2.  Wnioski do porządku obrad 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka - stwierdziła, że wraz z zawiadomieniami, radni 

otrzymali porządek obrad, który odczytała w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji.  

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.  

5. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.  

6. Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

7. Informacje dotyczące bieżącej działalności komisji Rady Miejskiej. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych i liczbowych oraz 

określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach, 

b) przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy 

Mordy. 

9. Informacje dotyczące: - pozyskiwania środków pozabudżetowych, - realizacji Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Mordy. 

10.  Sprawy różne. 

11.  Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej.  

Radny Andrzej Zacharczuk – stwierdził, że zgodnie z umową radni mieli przed sesją 

otrzymywać na maila protokół z poprzedniej sesji, aby można się było z nim zapoznać; 

takiego protokołu z poprzedniej sesji radny A. Zacharczuk nie dostał. 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka skierowała pytanie do radnych czy ktoś jeszcze nie 

otrzymał protokołu? Nikt się nie zgłosił. Poinformowała, że nie wiemy gdzie wkradł się błąd. 

Ponadto stwierdziła brak uwag do wyżej odczytanego porządku obrad.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (15 głosów - za). 
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka –. wobec braku uwag do protokołu z VIII sesji Rady 

Miejskiej poddała go pod głosowanie. Protokół z VIII sesji został przyjęty większością 

głosów 14, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie - wstrzymującym się.  

 

Ad. 4.  Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka – na prośbę Komendanta Komisariatu Policji  

w Mordach udzieliła mu głosu. 

Komendant Komisariatu Policji w Mordach Artur Jagiełło – nawiązał do spotkania 

sprzed dwóch miesięcy, gdzie na sesji informował o działaniach Policji, w tym  

o zabezpieczaniu przez mieszkańców swego mienia w Mieście i Gminie Mordy. 

Prawdopodobnie przez niektóre osoby, a w szczególności przez Ośrodek w Wojnowie 

(dyrekcję i wychowawców) słowa Komendanta zostały niewłaściwie zinterpretowane. 

Komendant sprostował swoją poprzednią wypowiedź: - Nie miałem na myśli wychowanków 

Ośrodka w Wojnowie. Nie wszystkie czyny popełniane na terenie Miasta i Gminy Mordy 

popełniane są przez wychowanków Ośrodka. Chodziło mi ogólnie o zabezpieczanie mienia 

przez mieszkańców w ramach tzw. ogólnego bezpieczeństwa, a nie o zabezpieczanie 

konkretnie  przed mieszkańcami tego Ośrodka. Odnośnie sprawy stawiania patroli policji 

przed szkołą przed godz. 8.00 – to wyjaśniam, że patrole te są tam dyslokowane; staram się 

aby były widoczne, jednakże w przypadku interwencji muszę skierować te patrole w inne 

miejsce (zależność sytuacji w 5 gminach, a nie tylko w gminie Mordy). Dlatego dyslokacje 

nie zawsze pokrywają się z pełnieniem służby, jednakże mam to na uwadze i wykonujemy te 

czynności. 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka udzieliła głosu Burmistrzowi Janowi Ługowskiemu. 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował: 

- o 25 rocznicy samorządu – z tej okazji podziękował wszystkim radnym pracującym na rzecz 

lokalnej społeczności (obecnym i poprzednim, którzy w ciągu 25 lat pełnili funkcję na rzecz 

gminy i miasta Mordy); 

- dnia 02.05.2015 r. z okazji święta flagi odbył się piknik w Radzikowie Wielkim; 

- dnia 03.05.2015 r. – odbyły się dwie imprezy na terenie Gminy: - Gminny Dzień Strażaka  

w Radzikowie Wielkim oraz akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja 

zorganizowana w MGOK w Mordach, przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum;  

- dnia 07.05.2015 r. odbyło się spotkanie z sołtysami (m.in. sprawa solarów); 

- w dniu 14.05.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu (…); 

- w dniu 15.05.2015 r. posiedzenia Komisji Oświaty (…) i Rewizyjnej; 

- w dniu 25.05.2015 r. – otwarcie ofert w przetargu na remont dróg gminnych ( z funduszu 

sołeckiego) – przetarg unieważniono z uwagi na wysokie kwoty zaoferowane przez 

oferentów; 

- spotkanie z przedstawicielami ze Starostwa – zapewnienia o remoncie ul. Glinianej, 

budowie drogi Rogóziec – Wojnów; 

- w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące o przyznaniu 

dotacji ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na realizację zadania pn. 

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pióry Wielkie – gr. gm. Zbuczyn II 

etap” w wysokości 40.000 zł;  

- poinformował o sytuacji remontu drogi Rogóziec – Ptaszki – z uwagi na warunki 

atmosferyczne przesunięto naprawę tej drogi; 



3 
 

- w dniu 21.05.2015 r. odbył się Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej w MGOK  

w Mordach; 

- dnia 26.05.2015 r. – odbyły się konkursy na dyrektorów szkół: - dyrektorem w Zespole 

Oświatowym w Mordach została Pani Teresa Kozos; - w Gimnazjum w Mordach – Pani 

Katarzyna Tarasiuk; - w Zespole w Radzikowie Wielkim nie wyłoniono kandydata na 

dyrektora; 

- dnia 25.05.2015 r. – odbyło się spotkanie z Zarządem PKS Siedlce (nie będzie likwidacji 

przewozowej; zapewnienie dowożenia dzieci na rok 2015 – 2016); 

- dnia 27.05.2015 r. – otwarcie ofert w przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów. 

 

Ad. 5.  Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych  

 

Radna Grażyna Drabarek – czy w konkursie na dyrektora szkoły podstawowej w Mordach 

startowała tylko Pani Kozos? Burmistrz Jan Ługowski – startowały dwie kandydatki: Pani 

Chacińska – obecna dyrektor i Pani Kozos, która jest z zewnątrz. Sekretarz Mirosław 

Łukowski – w pierwszym etapie – przeglądu dokumentów Komisja stwierdziła braki 

formalne oferty Pani Chacińskiej tj. oferta nie zawierała wszystkich niezbędnych 

dokumentów.  

Wobec braku innych zapytań i interpelacji radnych Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka 

przeszła do następnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. 6. Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej 
 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka poprosiła Burmistrz Jana Ługowskiego o delegowanie 

głosu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Jerzemu Stańczukowi. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Jerzy Stańczuk – poinformował o działaniu 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach tj. o zadaniach ZGK, o stanie zatrudnienia  

(w tym 10 pracowników na pełnym etacie), o przychodach, wydatkach, pracach jakie zostały 

wykonane w ubiegłym roku (m.in. wymiana 85 szt. wodomierzy, naprawa 5 szt. hydrantów, 

wymiana 4 szt. hydrantów). Poinformował, że w ZGK są zatrudnione 4 osoby do prac 

interwencyjnych z Urzędu Pracy (zbieranie śmieci na trasie Mordy – Wyczółki, sprzątanie 

nieruchomości położonej w Siedlcach będącej własnością Gminy Mordy, remonty 

chodników, ulic, sadzenie kwiatów). 

Radna Barbara Hawryluk – ile zakład pracy dokłada do pracowników zatrudnionych do 

prac interwencyjnych? Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Jerzy Stańczuk – 

Urząd Pracy płaci za pracę tych pracowników za 4 miesiące, a za 1 miesiąc płaci ZGK 

(zatrudnienie jest na 5 miesięcy). 

Radny Andrzej Zacharczuk – ile gmina dopłaca do 1 m3 ścieków? Dyrektor Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Jerzy Stańczuk – dokładnie nie umiem powiedzieć, muszę to 

sprawdzić. Burmistrz Jan Ługowski – Pan Dyrektor to sprawdzi i jeszcze na tej sesji udzieli 

odpowiedzi. 

 

Ad. 7. Informacje dotyczące bieżącej działalności komisji Rady Miejskiej  
 

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

Komisji Grażyna Drabarek poinformowała o posiedzeniu Komisji w dniu 15.05.2015 r., na 

którym: - zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. (pozytywnie – 5 

głosów za), - w sprawach różnych: Pan Burmistrz poinformował Komisję o stanie 

przygotowań do konkursu na dyrektorów szkół, omówiono temat festynu „Słoneczne lato”, 

Komisja ustosunkowała się do pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie donosu 
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dotyczącego ewentualnego naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego  

z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji przez radną i przewodniczącą 

Rady Miejskiej – zapoznano się z treścią donosu i wyjaśnieniami dotyczącego każdego 

punktu tego donosu. 

2. Komisja Rewizyjna – Przewodnicząca Komisji Katarzyna Kotowska – przedstawiła 

informacje o posiedzeniu Komisji z dnia 15.05.2015 r., na którym: - pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie z wykonania budżetu z 2014 r.; - przygotowała wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium za 2014 r. Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy; - w sprawach różnych Komisja 

zapoznała się ze sprawą w/w donosu – żaden z członków Komisji nie miał uwag do tej 

sprawy. 

3. Komisja Finansów i Budżetu oraz Spraw Gospodarczych – Przewodniczący Komisji 

Mirosław Romanowski – poinformował, że w dniu 14.05.2015 r. odbyło się posiedzenie 

Komisji, na którym: - Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2014 r.; 

-  zapoznała się z aktualnym stanem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 

Gminy; - zapoznała się z informacją o bezpieczeństwie na terenie Miasta i Gminy  

przedłożoną przez funkcjonariusza Policji; - Komisja zapoznała się z w/w donosem i uznała, 

że zarzuty w nim zawarte były niesłuszne. 

 

W tym miejscu Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Jerzy Stańczuk – 

poinformował, że do 1m3 ścieków Gmina dokłada 33 grosze. 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka zarządziła 10 minutową przerwę. 

Po przerwie wznowiła obrady i poinformowała, że wszyscy radni są obecni. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:  

 

a) zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych i liczbowych oraz 

określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka odczytała projekt uchwały Nr IX/51/2015 Rady 

Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania 

składów osobowych i liczbowych oraz określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady 

Miejskiej w Mordach wraz z uzasadnieniem.  

Radna Grażyna Drabarek – co było powodem tych zmian osobowych? Burmistrz Jan 

Ługowski – Panowie uznali, że chcą tych zmian, złożyli wnioski i nie muszą uzasadniać 

swoich decyzji. 

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

Poinformowała, że uchwała Nr IX/51/2015 została przyjęta większością głosów 14, przy 

braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Uchwała w załączeniu.  

 

b) przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Mordy 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka odczytała projekt uchwały Nr IX/52/2015 Rady 

Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2015 r.  w sprawie przystąpienia do opracowania 

Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Mordy wraz z uzasadnieniem. 

Wobec braku uwag do uchwały poddała ją pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała Nr 

IX/52/2015 została przyjęta większością głosów 15, przy braku głosów przeciwnych  

i głosów wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 
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Ad. 9. Informacje dotyczące: - pozyskiwania środków pozabudżetowych, - realizacji 

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mordy 

 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka udzieliła głosu Burmistrzowi Janowi Ługowskiemu. 

Burmistrz Jan Ługowski – odczytał informację opracowaną przez pracownika Urzędu  

w następującej treści: „Możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej dla Gminy 

Mordy: A) z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: - Operacje dotyczące 

zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych (Wsparcie:  

 - do 2 mln zł dla gminy. Opracowywane są projekty budowlane sieci wodociągowej  

z przyłączami w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia oraz w miejscowościach 

Wielgorz, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Radzików-Stopki i Mordy. Przewidziana jest 

budowa kanalizacji sanitarnej w Wyczółkach); - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 

(Wsparcie: - do 3 mln zł dla gminy. Przewidywane jest złożenie wniosku na przebudowę 

drogi w Wólce Soseńskiej); - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz 

kształtowanie przestrzeni publicznej (Wsparcie: - do 500 000 zł dla jednej miejscowości. 

Przewidziana jest budowa świetlicy w Głuchowie); - Inwestycje w targowiska lub obiekty 

budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług (Wsparcie: - do 1 mln 

zł na beneficjenta. Wsparcie wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych 

projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% 

kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta).  

Ponadto zadnia mogą być realizowane z Programu LEADER w ramach Lokalnej Grupy 

Działania. B) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: 

Możliwość pozyskania środków na: - wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych wraz z ich podłączeniem do sieci dystrybucyjnej; Gmina musi 

posiadać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. W ramach  Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 zamierzamy złożyć wniosek o dofinansowanie budowy 

kolektorów słonecznych dla 38 budynków jednorodzinnych. Szacunkowy koszt projektu 

519.355,20 zł. Dofinansowanie 380.016 zł. Pozostałe środki to wkład mieszkańców.” 

 

Ad. 10. Sprawy różne 

 

1. Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka – poinformowała o pismach jakie wpłynęły do Rady 

Miejskiej: - pismo (skarga) z dnia 11.05.2015 r. Pana Zbigniewa Kałasy na działania 

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy (dot. drzewostanu), Przewodnicząca odczytała to pismo  

i przekazała Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia; - pismo z dnia 

26.05.2015 r. - skarga na działania Pani Kierownik Szkoły Filialnej w Krzymoszach – 

Przewodnicząca odczytała pismo i przekazała Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  

i Komisji Oświaty (…). 

2. Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka – poinformowała, że w nawiązaniu do sprawy 

dotyczącej ewentualnego naruszenia przez Panią Ewę Elżbietę Jarocką ustawowego zakazu 

łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji, 

Rada powinna zająć stanowisko w tej sprawie. Poinformowała, że sprawa ta szczegółowo 

została omówiona na posiedzeniach poszczególnych Komisji. Przewodnicząca Rady poprosiła 

Przewodniczących Komisji o przedstawienie stanowisk Komisji w tej sprawie.  

- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego Grażyna 

Drabarek – poinformowała, że Komisja zajęła następujące stanowisko: zarzuty w stosunku 

do Przewodniczącej Rady były bezzasadne; działalność była prowadzona jeszcze przed 

okresem, gdy Pani Przewodnicząca zaczęła pełnić swą funkcję. Małe zazębienie miało 

miejsce przy projekcie „Senior z juniorem idą jednym torem”, kiedy to na sesji Rady było 
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podsumowanie tego projektu. Podsumowania tego dokonywała jednak jedna z uczestniczek 

tego projektu. Przewodnicząca Komisji Grażyna Drabarek zadała pytanie – jak ma się 

rejestracja fundacji „Donum” w województwie podlaskim do tych wszystkich zarzutów? 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka – faktem jest, że rejestracja fundacji nastąpiła  

w województwie podlaskim. Ponieważ tu pracowałam i mieszkałam to wszelkie działania 

kierowałam do społeczności tutaj. Ani fundacja „Donum” ani Towarzystwo Przyjaciół 

Mordów nie są organizacjami, które prowadzą działalność gospodarczą. W tym miejscu 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka dodała swój komentarz do tej sprawy: „zadziwia fakt, że 

szuka się ataków wśród działalności na rzecz lokalnej społeczności. Tym bardziej, że  

z doświadczeń naszego samorządu przewodniczącymi lokalnej organizacji byli 

przewodniczący Rady Miejskiej, był burmistrz Miasta i Gminy Mordy, w zarządzie zasiadał 

radny powiatu siedleckiego, w zarządzie zasiadali radni Rady Miejskiej w Mordach. 

Finansowane było wydawanie biuletynu lokalnego przez lokalną organizację. Nigdy nie było 

żadnych zarzutów, nie było problemu. Powinno się chylić czoła ku tym, którzy chcą coś 

zrobić. Moja refleksja w tej sytuacji jest taka: jeśli się spotykam z zarzutami dotyczącymi 

moich działań przed tym jak zostałam radną, to co mam powiedzieć moim wyborcom – 

szanowni Państwo, ja teraz jestem bardzo ważną panią radną i przewodniczącą  

i nie mogę dla Was nic już robić. Bo ktoś niezwykle odważny, odważył się jedynie na donos.” 

Przewodnicząca Komisji Oświaty (…) Grażyna Drabarek – chylimy czoła ku działalności 

Pani Przewodniczącej i bardzo jesteśmy za tym, aby w dalszym ciągu działała w tych 

organizacjach. Jest to wszystko zgodne z prawem i nasze stanowisko jest takie, że nie 

naruszone zostało prawo w tej dziedzinie i bardzo prosimy o dalszą działalność. 

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Kotowska – Komisja stwierdziła, że 

zarzuty są bezpodstawne. Szkalowanie osób, które działają dla dobra społeczeństwa 

lokalnego jest złośliwe. Działa to na szkodę osób, które w przyszłości zechcą otworzyć się na 

jakieś działania lokalne, dla tego środowiska. 

- Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu oraz Spraw Gospodarczych Mirosław 

Romanowski -  Komisja sprawę rozpatrzyła i stwierdziła, że donos ten nie był uzasadniony. 

Tym bardziej kiedy Pani Przewodnicząca pełniła swą funkcję w Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Mordów (od dwóch lat nie pełnię – wtrącenie przez Przewodniczącą Rady Ewę Jarocką), 

Mordy bardzo się rozwijały, opinia była bardzo pozytywna, starała się bardzo dużo wnieść. 

Mieszkańcy, którzy złożyli donos będą się bili w pierś czy to było słuszne czy nie. Osoby, 

które sporządziły ten donos winny się pod nim podpisać. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty (…) Grażyna Drabarek – osoby, które sporządziły ten 

donos były w posiadaniu wszelkiej wiedzy na temat prowadzonej przez Przewodniczącą 

działalności, od KRS do poszczególnych projektów, nawet tych które nie zostały 

zrealizowane. 

Radny Andrzej Zacharczuk – nie znam szczegółów, bo nie byłem do końca na Komisji, ale 

art. 24f ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że – jeżeli praca w fundacji nie jest 

prowadzeniem działalności gospodarczej to skarga – donos jest niezasadna. 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka – ani fundacja Donum, ani Towarzystwo Przyjaciół 

Mordów nie prowadzi działalności gospodarczej, a ja w zarządzie Towarzystwa nie jestem już 

od dwóch lat. Przypomnę, że jednym z załączników do tych zarzutów był mój projekt, który 

pisałam dwa lata przed tym jak zostałam radną, i który nigdy nie został zrealizowany, bo nie 

dostał dofinansowania, a realizowany miał  być na jesieni 2013 r.  

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka skierowała pytanie do Pani Mecenas Mari Romańczuk 

– czy powinna się wyłączyć z głosowania w tej sprawie? – Mecenas Maria Romańczuk – 

stwierdziła, że nie ma takiego zakazu. 

Radna Barbara Hawryluk – zastanawiam się czy Wojewoda ma dobrych prawników. Po 

pierwsze jest to anonim, po drugie te fundacje nie prowadzą działalności gospodarczej, więc 
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Pan Wojewoda powinien doskonale o tym wiedzieć i powinien swoje stanowisko w tej 

kwestii wyrazić, a nie przesyłać dalej. Nie zgadzam się z tą skargą. Aczkolwiek jest dla mnie 

bardzo dziwne, że Pan Wojewoda tak postąpił. Ciekawe komu Pan Wojewoda by 

odpowiedział skoro to anonim. Jest to umywanie rąk. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty (…) Grażyna Drabarek – czy nasza opinia w tej sprawie 

ma być w formie tylko naszego stanowiska i głosowania, czy w formie uchwały? Mecenas 

Maria Romańczuk – poinformowała, że wystarczy tylko stanowisko, ponieważ nie ma 

podstaw do podjęcia uchwały. Ma to być stanowisko zawarte w protokole. Skoro Komisje 

podjęły decyzję, że nie ma naruszenia prawa, Pan Burmistrz również, i ja nie widzę 

naruszenia, to wystarczy stanowisko. 

Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka – to nie jest pierwszy atak na moją osobę, niech 

społeczeństwo wie czym skutkuje działanie, praca społeczna. Poinformowała, że wyłącza się  

z głosowania. Zaprosiła radnych do głosowania: kto z Państwa uważa, że zarzuty są zasadne 

 - 0 głosów, kto z Państwa uważa, że zarzuty są niezasadne - 14 głosów, kto z Państwa się 

wstrzymał – 0 głosów. 

3. Radny Mirosław Romanowski – skierował pytanie do Burmistrza co się dzieje w sprawie 

pałacu? Burmistrz Jan Ługowski – udzielił odpowiedzi, że dopóki nie ma konkretnych 

informacji (wyroku w sprawie) nie będzie składał konkretnych deklaracji. Jeżeli pojawi się 

możliwość, to są osoby zainteresowane tym pałacem. 

4. Radny Andrzeja Zacharczuk – poinformował, że uzyskał uzasadnienie decyzji 

Ministerstwa o zwrocie dotacji, w którym jest pouczenie o możliwości złożenia odwołania, 

które może warto by złożyć. Burmistrz Jan Ługowski – poinformował, że posiada 

informacje, które nie dają podstaw na wniesienie skutecznego odwołania (nastąpiło celowe 

wciągniecie na listę ucznia, który do szkoły nie uczęszcza). 

5. Radny Andrzej Zacharczuk – poinformował, że na początku maja (sobota, niedziela)  

widział jak palacz Urzędu Gminy – podjechał pod sklep na zakupy samochodem służbowym. 

Burmistrz Jan Ługowski – udzielił odpowiedzi, że był to okres wyborów, więc 

prawdopodobnie Pan Ryzner mógł być widziany na zakupach związanych właśnie  

z wyborami, szykowano lokale na wybory. Z uwagi na fakt, iż nie mamy garażu w celu 

bezpieczeństwa samochód służbowy garażowany jest na podwórku pracownika. Pracownik 

ten opiekuje się samochodem. Ponadto jest prowadzona książka wyjazdów, wiec można 

sprawdzić. Radny Jarosław Dębski – skierował pytanie ile pojazdów trzyma policja na 

terenie (garażu) Urzędu, biorąc pod uwagę, że policja ma swój duży plac? Burmistrz Jan 

Ługowski – udzielił odpowiedzi, że policja trzyma tam dwa pojazdy.  

6. Burmistrz Jan Ługowski – zwrócił się z prośbą do radnych o zajęcie stanowiska  

w sprawie remontu szkoły w Krzymoszach. Z uwagi na choroby pracowników Urzędu nie 

można wykonać tego remontu we własnym zakresie, a wynajęcie firmy z zewnątrz wymaga 

przeprowadzenia procedur przetargowych i są to wysokie koszty. Ponadto sprawa odejść 

dzieci z tamtego terenu – również wpływa na decyzje co do dalszego działania. - Radny 

Andrzej Zacharczuk – ile środków było przewidzianych na remont? – Burmistrz Jan 

Ługowski – w budżecie było przeznaczone 30 tysięcy, a koszty firmy zewnętrznej – to kwota 

powyżej 100 tys. zł. Ponadto czas – przy wszczęciu procedur przetargowych nie zdążymy 

przed wrześniem. Może rozważyć możliwość budowy nowego budynku? Radna Barbara 

Hawryluk – budowa nowego budynku miałaby sens, ale nie na tamtym terenie, może  

w mieście Mordy. Radna Grażyna Drabarek – budynek ten z działką sprzedać i za 

otrzymane pieniądze wybudować nowy mały budynek. Ponadto jeżeli nie dojdzie do remontu 

– co stanie się z dziećmi? Burmistrz Jan Ługowski – zaplanowana jest tam zerówka plus 

dzieci czteroletnie. Jeżeli nie uda się tam tego uruchomić, wówczas zapewnione jest 

umieszczenie tych dzieci w szkole w Radzikowie Wielkim. Radny Jarosław Dębski – 

uważam, że nie ma potrzeby budowy nowego przedszkola w Mordach, można bowiem 
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obecne przedszkole powiększyć o lokal zajmowany przez aptekę. Radny Krzysztof 

Zacharczuk – jeżeli nie będzie przedszkola w Krzymoszach to podejrzewam, że do 

Radzikowa Wielkiego pójdzie mało dzieci z Krzymosz, jeśli już to pójdą do Czurył.  

7. Radna Grażyna Drabarek – na jednej z Komisji Pan Burmistrz poinformował, że istnieje 

możliwość pozyskania dodatkowego samochodu dla straży – jakie to lata? Burmistrz Jan 

Ługowski – są to lata najbliższe, została złożona deklaracja na samochód strażacki średni. 

 

Ad. 11. Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Ewa Jarocka zamknęła 

obrady IX sesji Rady Miejskiej w Mordach.  

Integralną część protokołu stanowi załącznik w postaci płyty CD. 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

                      Ewa Elżbieta Jarocka 

 

Protokołowała:  

Monika Nasiłowska - Osik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


