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PROTOKÓŁ NR XLIII/2022 

 

z  obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1354. 

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 13 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. 

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 XLII sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

na lata 2022-2039, 

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

c) przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy na lata 

2022-2026, 

d) określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023, 

e) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych                  

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto                  

i Gminę Mordy. 

8. Sprawy różne. 

      9. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji 

 

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

Kotowska poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został przyjęty 13 głosami - za, 

przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie).  
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Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami 

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował m. in., że: 

- 21 lipca został rozstrzygnięty konkurs na Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach, od                                 

01 września funkcję Dyrektora pełnić będzie Pani Alina Wołosz, 

- 25 lipca w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim odbyły się uroczystości, podczas 

których zostały ogłoszone wyniki naboru w ramach III Edycji Rządowego Funduszu ,,Polski 

Ład” – Program Inwestycji Strategicznych; w uroczystości uczestniczyli między innymi 

senator Waldemar Kraska, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Anna Kaszuba 

Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, 

- w dniach 29 - 31 lipca odbyły się ,,Dni Miasta i Gminy Mordy”, Burmistrz podziękował za 

organizację i udział w festynie, 

- 15 sierpnia na terenie Miasta i Gminy Mordy odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska 

Polskiego upamiętniające 102 zwycięską Bitwę Warszawską, 

- 12 sierpnia weszła w życie ustawa o dodatku węglowym, wnioski można składać do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach do 30 listopada 2022 r.; do końca sierpnia 

można również składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla rolników, 

- 03 września o godz. 15.00, na Rynku w centrum Mordów, odbędzie się Narodowe Czytanie 

,,Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza, na które Burmistrz serdecznie zaprosił. 

 

Burmistrz Jan Ługowski przekazał również  informacje na temat: 

- postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania ,,Budowa oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Mordy”; złożono 4 oferty, najkorzystniejsza złożona przez wykonawcę Zakład 

Elektrotechniczny ,,ZELTECH” Stanisław Przesmycki, ul. Brzeska 139, 08-110 Siedlce z ceną 

oferowaną 16.965.390,00 zł brutto; inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,  

- postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania ,,Budowa instalacji 

fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin”; złożono 14 ofert, 

najkorzystniejsza złożona przez wykonawcę ,,Erato Energy S.A.”, ul. Fiołkowa 3,                       

52-200 Wysoka, z ceną ofertową 177.120,00 zł brutto, 

- postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania ,,Dostawa sprzętu 

komputerowego w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”; złożono 3 oferty, oferta z najniższą ceną 

została złożona przez wykonawcę g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, ul. Grunwaldzka, Kutno; 

postępowanie unieważniono – cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą 

Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

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

sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”; umowa zawarta                           

z wykonawcą Mirosław Biernacki Zakład Robót Inżynieryjno - Sanitarnych, 

- w trakcie wykonania ,,Remonty i modernizacje dróg gminnych na terenie gminy Mordy” – 

część 2 zamówienia - Remonty i modernizacje dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem 

i rozplantowanie; umowę zawarto z wykonawcą Łukasz Zdanowski z siedzibą ul. Kilińskiego 

5/17,  08-110 Siedlce; cena brutto 126.804,28 (104,54 zł/tonę tłucznia dolomitowego),                        

- prac trwających przy ,,Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości 

Radzików Wielki”; umowa została zawarta z Gminną Spółką Komunalną Mordy Sp. z o.o.; 

koszt wykonania całego zadania - 649.595,00 zł brutto, 

-,,Modernizacji świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie; umowa zawarta z wykonawcą – Gminna Spółka 

Komunalna Sp. z o.o.; cena brutto – 124.500,00 zł, 
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- remontów i modernizacji dróg gminnych na terenie gminy Mordy: - część 1 zamówienia                     

– Remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie; wykonawca Firma 

Handlowo – Usługowa Tomasz Gójski; wartość zadania 40.294,80 zł; 3 część zamówienia                           

– Remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie kruszywem betonowym i rozplantowaniem; 

wykonawca Tomasz Gójski; wartość zadania  - 22.206,42 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 23 sierpnia, podczas 

którego zapoznała się ze stanem przygotowań placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2022/2023 – wizja lokalna w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim oraz                      

w Zespole Oświatowym w Mordach. Opiniowano projekty uchwał, które będą procedowane na 

dzisiejszej sesji, wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie. Komisja zapoznała się z pismem 

mieszkańców wsi Czepielin w sprawie modernizacji drogi (ok. 2 km) i położenia nawierzchni 

asfaltowej oraz z prośbą mieszkańców miejscowości Krzymosze o dokonanie zmian                                

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Komisja postanowiła wystąpić                           

z wnioskiem o wszczęcie działań zmierzających do zabezpieczenia środków finansowych na 

dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Mordy.   

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

Romanowski poinformował, że 22 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji, podczas 

którego informacje o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023 przekazali 

Jolanta Wierzejska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim oraz Jolanta Kobak 

Zastępca Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach. Ponadto Komisja pozytywnie 

zaopiniowała wszystkie projekty uchwał będące w porządku obrad dzisiejszej sesji.                               

W sprawach różnych Członkowie Komisji zapoznali się z pismem mieszkańców wsi Czepielin 

w sprawie modernizacji drogi i położenie nawierzchni asfaltowej na długości ok 2 km oraz 

pismem mieszkańców miejscowości Krzymosze o dokonanie zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że w związku                                  

z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dariusza Kołtuniaka, informacje 

dotyczące bieżącej działalności Komisji Rewizyjnej przedstawi Andrzej Ostojski 

Wiceprzewodniczący Komisji. 

 

3. Komisja Rewizyjna – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Ostojski – 

poinformował, że 25 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego zapoznano się 

z funkcjonowaniem OSP na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz omawiano inwestycje 

prowadzone na terenie Miasta i Gminy Mordy. Ponadto Komisja powołała Zespół Kontrolny   

w zakresie wydatków inwestycyjnych i zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy Mordy, 

w składzie: Barbara Hawryluk, Dariusz Kołtuniak oraz Andrzej Ostojski. W sprawach różnych 

opiniowano projekty uchwał, wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie. Członkowie 

Komisji zapoznali się również z pismem mieszkańców miejscowości Krzymosze w sprawie 

zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Komisja zajęła pozytywne 

stanowisko w przedmiotowym temacie.       
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Ad. 6. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że Komisja Oświaty, 

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

Gospodarczych zapoznały się z informacjami dotyczącymi przygotowania szkół do nowego 

roku szkolnego 2022/2023.  

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

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

2022-2039 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLIII/310/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

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

2022-2039. 

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach do WPF. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLIII/310/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLIII/311/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian                    

w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok. 

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach do projektu w/w uchwały. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLIII/311/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

c) przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2026 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLIII/312/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 

Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2026. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLIII/312/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

d) określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLIII/313/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia 

średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLIII/313/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 głosami – za, przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). 
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e) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLIII/314/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLIII/314/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 głosami – za, przy braku głosów 

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

   

Ad. 8. Sprawy różne 

 

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska - poinformowała o petycji                             

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

2. Radny Mirosław Romanowski - w imieniu Orkiestry Dętej OSP Mordy podziękował  

Burmistrzowi  Janowi Ługowskiemu oraz Skarbnik Lidii Lipińskiej za zakup koszul galowych. 

3. Burmistrz Jan Ługowski - poinformował o wniosku, który wpłynął od mieszkańców  

Miasta i Gminy Mordy w sprawie zmniejszenia opłat za tzw. ,,stypy”. Burmistrz zaapelował 

również do Radnych, żeby uczestniczyli w zebraniach sołeckich, w swoich okręgach.   

4. Burmistrz Jan Ługowski – podniósł temat prac związanych z uproszczeniem procedury 

planistycznej dotyczącej zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,                       

do którego odniosła się Radna Grażyna Drabarek. 

5. Przewodnicząca Rady  - odniosła się do tematu zebrań wiejskich, podczas których ustalany 

jest fundusz solecki.  

6. Radna Barbara Hawryluk - podniosła temat ustalania przez MGOK w Mordach wysokości 

opłat za ,,stypy”. 

7. Radna Grażyna Tymosiak - poruszyła temat zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci                         

z rodzin pegeerowskich. 

8. Radny Gustaw Dmowski - podniósł temat budowy obiektu handlowo – usługowego                           

w mieście Mordy. 

 

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

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

 

Protokołowała;                                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aneta Stefaniuk /-/ Katarzyna Kotowska 

 

 

 

 

 


