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PROTOKÓŁ NR XLV/2022 

 

z  obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 20 października 2022 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1200 do godz. 1258. 

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. 

Burmistrz Jan Ługowski wniósł o wprowadzenie do porządku obrad 3 uchwał,                                       

tj. uchwały w sprawie zmiany 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, uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania                           

pn. ,,Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy                     

(ul. 3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót” oraz uchwały zmieniającą 

uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Mordy.  

Przewodnicząca Rady w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu      

w realizacji zadania pn. ,,Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej                             

nr 3670W w m. Mordy (ul. 3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót”, 

która została przyjęta 13 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów 

wstrzymujących się (jednogłośnie). Następnie zmieniającą uchwałę w sprawie powołania 

Skarbnika Miasta i Gminy Mordy, która została przyjęta 13 głosami – za, przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie) oraz uchwałę w sprawie 

zmiany 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, która została przyjęta                        

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

(jednogłośnie). 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 XLIV sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany 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, 

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania                           

pn. ,,Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W                              

w m. Mordy (ul. 3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót”, 
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c) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy 

na lata 2022-2039, 

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

e) zmiany uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Mordy. 

8. Sprawy różne. 

      9. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska powitała przybyłego na obrady sesji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Siedleckiego Marka Gorzałę. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji 

 

Wobec braku uwag oraz poprawek do protokołu z XLIV 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: 

- 29 września odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Samorządów Polskich, 

-5 października odbył się Konwent Wójtów w Wodyniach oraz Zgromadzenie Związku Zielone 

Gminy, 

- 13 października w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach odbyło się uroczyste 

rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

- 17 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach miało miejsce spotkanie                 

z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem oraz  

Posłem na Sejm Krzysztofem Tchórzewskim. Tematem spotkania była realizacja założeń Planu 

Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz możliwości i warunki 

otrzymania środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy dotyczących wymiany pokryć 

dachowych, w których zastosowano azbest. 

 

Ponadto Burmistrz zaprosił: 

- 22 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbędzie się Biesiada 

Podlasko-Mazowiecka, 

- 24 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbędzie się wręczenie 

promes dla Kół Gospodyń Wiejskich; z terenu Miasta i Gminy Mordy dofinansowanie 

otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich z Mordów, Czołomyj i Głuchowa, 

-  11 listopada odbędą się uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości. 

 

Burmistrz Jan Ługowski przekazał również informacje nt.: 

- wszczętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2023 r.”, o wartości szacunkowej 

nie przekraczającej progów unijnych; termin składania ofert 28.10.2022 r., 

- prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Udzielenie kredytu 

długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu”, o wartości szacunkowej 

przekraczającej progi unijne; termin składania ofert 21.10.2022 r., 

- zadania pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mordy”; umowę zawarto                         

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

08-110 Siedlce w dniu 02.09.2022 r. z ceną brutto 16.965.390,00 zł, 
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- podpisania umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji 

zadania pn. ,,Budowa oczyszczalni 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 brutto 124.610,00 zł, 

- zadania pn. ,,Budowa 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, w dniu 22.08.2022 r. z ceną brutto 177.120,00 zł; termin wykonania 

zamówienia - 90 dni kalendarzowych, tj. 20.11.2022 r., 

- zadania pn. ,,Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy”; umowę zawarto                                  

z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ,,MIKST” Sp. z o.o. z siedzibą 

ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów z ceną brutto 7.342.929,65 zł; termin wykonania - 330 dni 

kalendarzowych; niniejsza inwestycja jest dofinansowania z programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2; na realizację przedmiotowego 

zadania Zamawiający otrzymał promesę inwestycyjną dofinansowania inwestycji z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.975.783,17 zł brutto, 

- podpisania umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji 

zadania pn. ,,Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy”; umowę zawarto                                                           

z Wykonawcą; Szczepan Miroński z siedzibą ul. 3 Maja 2/1, 08-220 Sarnaki, z ceną brutto 

44.700,00 zł, 

- opracowania projektu budowlano-wykonawczego zadania pn. ,,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, z ceną brutto 35.793,00 zł, 

- dokonanego odbioru zadania pn. ,,Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Konkursu 

Grantowego Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym                       

-Granty PPGR”; wartość zadania 98.000,00 zł brutto; zadanie finansowane w całości w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

- dokonanego odbioru zadania pn. ,,Remonty i modernizacje dróg gminnych na terenie gminy 

Mordy” – część 2 zamówienia- Remonty i modernizacje dróg gminnych poprzez nawiezienie 

tłuczniem i rozplantowanie; Wykonawca: Łukasz Zdanowski z siedzibą ul. Kilińskiego 5/17, 

08-110 Siedlce; wartość zadania 126.804,28 zł brutto (104,54 zł/tonę tłocznia dolomitowego); 

zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego na 2022 r., 

- dokonanego odbioru zadania pn. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Wielgorzu”; Wykonawca: EKOSED.PL s.c. z siedzibą ul. Siedlecka 21, Stok 

Lacki- Folwark, 08-110 Siedlce; wartość zadania 46.668,66 zł brutto; zadanie dofinansowane 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                       

w Warszawie w wysokości 30.000,00 zł, 

Na zakończenie Burmistrz Jan Ługowski poinformował o zmianach w kadrze zarządzającej 

Urzędu Miasta i Gminy w Mordach oraz o zakończonej, wynikiem pozytywnym, kontroli 

prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie gospodarki finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska powitała przybyłą na obrady sesji 

Skarbnik Lidię Lipińską. 

  

Ad. 5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej   

 

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

Grażyna Drbarek poinformowała, że w dniu 18 października odbyło się posiedzenie Komisji, 

podczas którego zapoznano się z programem i organizacją obchodów Święta Odzyskania 
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Niepodległości oraz z informacją nt. działań promocyjnych Miasta i Gminy Mordy. 

Członkowie Komisji zapoznali się oraz opiniowali propozycje stawek podatków i opłat 

lokalnych na 2023 r. Wszystkie uchwały procedowane na dzisiejszej sesji Komisja 

zaopiniowała pozytywnie. W sprawach różnych  Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców 

miejscowości Doliwo w sprawie remontu/budowy odcinka drogi w w/w miejscowości oraz                        

z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi w sprawie zapotrzebowania do budżetu 

Miasta i Gminy Mordy na 2023 r. 

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

Romanowski poinformował, że 18 października odbyło się posiedzenie Komisji, podczas 

którego Komisja zapoznała się z informacją nt. stanu przygotowania do okresu zimy 

2022/2023. Informacje w w/w temacie przedstawiła Prezes Gminnej Spółki Komunalnej                          

Mordy Sp. z o.o. Magdalena Gmitrzuk. Dyskutowano również nad założeniami do projektu 

budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała stawki podatków 

i opłat lokalnych na 2023 r. Uchwały będące w porządku obrad dzisiejszej sesji Komisja 

zaopiniowała pozytywnie. W sprawach rożnych członkowie Komisji zapoznali się z pismem 

mieszkańców miejscowości Doliwo w sprawie dokończenia budowy odcinka drogi                                

w w/w miejscowości oraz pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi w sprawie 

zapotrzebowania do budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 r. 

4. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Dariusz Kołtuniak poinformował, że w dniu                                  

19 października odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego dokonano analizy 

pozyskanych przez Urząd Miasta i Gminy w Mordach środków zewnętrznych. Prezes Gminnej 

Spółki Komunalnej Mordy Sp. z o.o. Magdalena Gmitrzuk przedstawiła informacje nt. stanu 

przygotowania dróg na okres zimowy 2022/2023. Komisja zapoznała się z informacją                            

nt. wniosków i wstępnych założeń do projektu budżetu na 2023 r. oraz pozytywnie 

zaopiniowała stawki podatku od nieruchomości i opłaty targowej. W sprawach bieżących 

członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał.  

 

Ad. 6. Informacja na temat oświadczeń majątkowych  

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska oraz Burmistrz Jan Ługowski – odczytali 

informacje o analizie oświadczeń majątkowych (Informacje stanowią załączniki do protokołu). 
 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) zmiany 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 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLV/320/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLV/316/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLV/320/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

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

przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu.   
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b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania                                        

pn. ,,Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy                         

(ul. 3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót” 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLV/321/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania                                        

pn. ,,Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy                         

(ul. 3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót”, a następnie 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Radna Grażyna Drbarek zadała pytanie czy w/w droga była remontowana czy budowana od 

podstaw. Burmistrz Jan Ługowski udzielił odpowiedzi, że droga została przebudowana 

zgodnie z opracowaną dokumentacją przez Starostwo Powiatowe. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLV/321/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

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

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

 

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

2022-2039 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLV/322/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 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 XLV/322/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska powitała przybyłą w międzyczasie 

na obrady sesji Radną Barbarę Hawryluk, a następnie poinformowała, że w obradach 

uczestniczy 14 Radnych.  

 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLV/323/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie  zmian 

w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok. 

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach do przedmiotowej uchwały.  

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLV/323/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

e) zmiany uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLV/324/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 października 2022 r. zmieniającej 

uchwalę w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Mordy. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLV/324/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów 

przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 
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Ad. 8. Sprawy różne 

 

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o piśmie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi w sprawie zapotrzebowania do budżetu Miasta                                  

i Gminy Mordy na 2023 r.  

2. Burmistrz Jan Ługowski zaprosił na Biesiadę Podlasko – Mazowiecką w dniu                                 

22 października 2022 r., o godz. 16.00. 

3. Burmistrz Jan Ługowski udzielił informacji na temat przekazania komputerów dla dzieci                    

i młodzieży z rodzin, które pracowały w dawnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych 

(PPGR). Burmistrz poinformował również o trwających pracach na drodze powiatowej                             

w Radzikowie Wielkim. 

4. Burmistrz Jan Ługowski przekazał informacje na temat uroczystości pogrzebowych Pana 

Józefa Dmowskiego, ojca Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mordach Gustawa 

Dmowskiego. 

3. Radny Dariusz Kołtuniak podniósł temat dowozu oraz wagi kruszywa z ramach realizacji 

zadań z funduszu sołeckiego. 

 

Ad. 9. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska 

zamknęła posiedzenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aneta Stefaniuk   /-/ Katarzyna Kotowska 


