
1 
 

PROTOKÓŁ NR XLIV/2022 

 

z  obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 27 września 2022 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1417. 

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 11 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 wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniającej 

Uchwałę Nr XXIX/184/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                               

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek, który został przyjęty                           

11 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się 

(jednogłośnie). Następnie, wobec braku innych uwag, Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Katarzyna Kotowska odczytała porządek obrad w następującym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Informacja z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. 

8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji 

przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

9. 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) rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, 

d) zmiany uchwały Nr XX/150/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 

2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na 

terenie Miasta i Gminy Mordy, 

e) zmiany Uchwały Nr XXIX/184/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 

2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Miasto i Gminę Mordy. 
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10. Sprawy różne. 

      11. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

W tym miejscu nastąpiły uroczyste gratulacje i podziękowania dla Pani Marleny Soszyńskiej 

Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach. Biblioteka im. Ireny 

Ostaszyk w Mordach, która od lutego 2020 r. pełni zadania biblioteki powiatowej, została 

uhonorowana Nagrodą im. Kierbedziów w kategorii „Działalność instrukcyjno-metodyczna”. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady prosiła o zabranie głosu Pana Arkadiusza Pogonowskiego 

Przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, który poinformował,                           

że trwa naborów wniosków LGD Ziemi Siedleckiej o dofinansowanie na tworzenie nowych 

podmiotów gospodarczych oraz rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze.   

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała, że na obrady sesji dotarła 

Radna Barbara Hawryluk oraz Radny Adam Marczuk. Obecnie w obradach uczestniczy                             

13 Radnych.  

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji 

 

Wobec braku uwag oraz poprawek do protokołu z XLIII 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). 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował m. in., że: 

- 03 września odbyło się Narodowe Czytanie,  

- 07 września odbył się Konwent Wójtów w Domanicach, 

- 12 września w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach miało miejsce spotkanie                            

z sołtysami, 

- dobiegają końca zebrania sołeckie, podczas których mieszkańcy danego sołectwa muszą 

podjąć decyzję, na co mają zostać wykorzystane środki finansowe z funduszy sołeckich, 

- 15 września odbyła się konferencja Związku Samorządów Polskich w Łazach, 

- 16 września odbyło się spotkanie podsumowujące ćwiczenia obronne ,,Liwiec 2022”, 

- 16 września w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy odbyły się Konsultacje Społeczne mające na 

celu uwzględnienie i wykorzystanie opinii mieszkańców naszego terenu przy opracowaniu 

Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi 

Siedleckiej, 

- 20 września w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa 

Mazowieckiego Kapituła Nagrody im. Kierbedziów uhonorowała Miejsko – Gminną 

Bibliotekę Publiczną im. Ireny Ostaszyk w Mordach, pełniącą zadania biblioteki powiatowej 

na terenie Powiatu Siedleckiego, nagrodą w kategorii ,,Działalność instrukcyjno-metodyczna”, 

- 21 września odbyła się sesja Rady Powiatu. 

 

Burmistrz Jan Ługowski przekazał również informacje nt. : 

- postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Udzielenie kredytu 

długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu”, 

- postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania ,,Przebudowa dróg na terenie 

Miasta i Gminy Mordy”; w terminie składania ofert 19.09.2022 r. złożono 3 oferty – 
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najkorzystniejsza złożona przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych 

,,MIKST” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów, z ceną ofertową brutto 

7.342.929,65 zł; inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych Edycja 2,; Zamawiający otrzymał promesę inwestycyjną                                  

w wysokości 6.975.783,17 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”; w terminie składania ofert                      

09.09.2022 r. złożono 6 ofert; najkorzystniejsza złożona przez wykonawcę  - NATICOM usługi 

IT Łukasz Kiryluk z siedzibą ul. Grunwaldzka 3/22, 08-300 Sokołów Podlaski, z ceną ofertową                    

98.000,00 zł brutto, zadanie dofinansowane w całości w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

- inwestycji ,,Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mordy”; umowę zawarto                                   

z wykonawcą Zakład Elektrotechniczny ,,ZELTECH” Stanisław Przesmycki, ul. Brzeska 139, 

08-110 Siedlce z ceną 16.965.390,00 zł brutto; inwestycja jest dofinansowana z Programu 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; na realizację 

przedmiotowego zadania Zamawiający otrzymał promesę inwestycyjną w wysokości 

14.250.000,00 zł brutto; w celu uzupełnienia wkładu własnego Zamawiający złożył wniosek                   

o udzielenie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 

2.820.000,00 zł,  

- funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą ,,Budowa 

oczyszczali ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”; umowę zawarto z wykonawcą 

Pracownia Projektowa EKO-SANEL Paweł Roliński z siedzibą ul. Unitów Podlaskich 11/64, 

08-110 Siedlce z ceną 124.610,00 zł brutto, 

- rozstrzygniętego przetargu i podpisaniu umowy na ,,Budowę instalacji fotowoltaicznej                      

na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin”; umowę zawarto z wykonawcą Erato 

Energy S.A. z siedzibą ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, z ceną ofertową 177.120,00 zł brutto, 

- zadania pn. ,,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, 

- opracowania projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą ,,Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”; umowę 

zawarto z wykonawcą Mirosław Biernacki Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych z siedzibą 

Bolesty 19, 08-207 Olszanka,   

- dokonanego odbioru zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej                           

w miejscowości Radzików Wielki”; wykonawca Gminna Spółka Komunalna Mordy Sp. z o.o., 

ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy; wartość zadania 35.793,00 zł; zadanie dofinansowane                          

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł, 

-  odbioru zadania pn. ,,Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie”; wykonawca Gminna Spółka 

Komunalna Sp. z o.o.; wartość zadania 124.500,00 zł; zadanie współfinansowane                                        

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, w wysokości 63.629,00 zł. 
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Ad. 5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej   

 

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

Grażyna Drbarek poinformowała, że  20 września odbyło się posiedzenie Komisji, podczas 

którego zapoznano się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Opiniowano 

projekty uchwał, wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie. Członkowie Komisji 

dyskutowali również na temat inwestycji realizowanych i zaplanowanych w 2022 r. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca Komisji Anna Stańska 

poinformowała, że 20 września odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego Komisja 

rozpatrzyła petycję dotyczącą utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, złożoną przez osobę 

fizyczną spoza terenu Miasta i Gminy Mordy. Członkowie Komisji uznali, że petycja została 

złożona przez podmiot nieuprawniony, w związku z powyższym Komisja postanowiła uznać 

petycję za niepodlegającą uwzględnieniu.   

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

Romanowski poinformował, że 21 września odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego 

dokonano analizy wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy za I półrocze 2022 r. – ocena 

pozytywna. Członkowie Komisji zapoznali się również z informacją o realizacji zobowiązań 

podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2022 r. 

Uchwały będące w porządku obrad dzisiejszej sesji Komisja zaopiniowała pozytywnie. 

 

(W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dariusza Kołtuniaka oraz 

Wiceprzewodniczącego Komisji Andrzeja Ostojskiego, sprawozdanie z posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej przedstawił Radny Grzegorz Radzikowski – przyp. aut.). 

4. Komisja Rewizyjna - Radny Grzegorz Radzikowski poinformował, że 26 września 

odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego zapoznano się z informacją z wykonania 

budżetu za I półrocze 2022 r. Wszystkie uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie. 

 

Ad. 6. Informacja z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że wszyscy Radni 

otrzymali oraz zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Miejsko – 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach, przygotowanym przez Panią Marlenę Soszyńską 

Dyrektora MGBP w Mordach. 

 

Ad. 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.  

 

Skarbnik Lidia Lipińska odczytała uchwałę Nr 3.d./233/2022 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 września 2022 r. w sprawie opinii                

o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.  – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji 

przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że pkt 7 łączy się                     

z pkt 8. 
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Ad. 9. 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 XLIV/315/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 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 XLIV/315/2022 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 XLIV/316/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian                  

w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok.   

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach w budżecie. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLIV/316/2022 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. 

Z przyczyn technicznych Radny Gustaw Dmowski oddał głos ,,za” przez podniesienie ręki. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska ogłosiła 5 minut przerwy. 

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady oraz stwierdziła quorum – obecnych                   

13 Radnych. 

 

c) rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLIV/317/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLIV/317/2022 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. 

Radny Janusz Zarzycki nie brał udziału w głosowaniu. 

 

d) zmiany uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2022 r.                      

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy 

Mordy 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLIV/318/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XX/150/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

Przewodnicząca Rady odczytała § 1, pkt 3 w/w uchwały. Następnie wobec braku uwag do 

uchwały Nr XX/150/2022, 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. 
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e) zmiany Uchwały Nr XXIX/184/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r.                    

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego                                 

i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę 

Mordy 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLIV/319/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r. zmieniającej 

Uchwałę Nr XLIV/319/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                                 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLIV/319/2022 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. 10. Sprawy różne 

 

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o piśmie 

mieszkańców miejscowości Doliwo dot. budowy drogi. Pismo zostało przekazane 

poszczególnym Komisjom, celem rozparzenia na najbliższych posiedzeniach. 

2. Przewodnicząca Rady zaprosiła na konkurs kulinarny pod patronatem honorowym 

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy ,,Biesiada Podlasko – Mazowiecka”, który odbędzie się dnia 

22 października 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.  

3. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gustaw Dmowski oraz Radna Anna Stańska,                         

w imieniu swoim oraz mieszkańców, złożyli podziękowania Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Mordy, Staroście Siedleckiemu oraz Radzie Powiatu, za remont drogi 3615W Suchożebry                        

-Mordy na odc. od skrzyżowania z drogą powiatową 3617W do m. Mordy.  

4. Burmistrz Jan Ługowski podniósł temat wykonanych oraz zaplanowanych inwestycji na 

terenie Miasta i Gminy Mordy. 

5. Radna Barbara Hawryluk podniosła temat remontu mostu na drodze gminnej                                      

w miejscowości Płosodrza.   

 

Ad. 11. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Mordach 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Miejskiej  

 

Aneta Stefaniuk     /-/ Katarzyna Kotowska 


