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PROTOKÓŁ NR XLVI/2022 

 

z  obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 29 listopada 2022 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1406. 

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 15 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 

do porządku obrad Przewodnicząca Rady, bez odczytywania porządku, przeszła do realizacji 

pkt 3. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji  

 

Wobec braku uwag oraz poprawek do protokołu z XLV sesji, Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Katarzyna Kotowska poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został przyjęty                         

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

(jednogłośnie).  

Z powodów technicznych Radny Andrzej Ostojski oraz Radny Janusz Zarzycki oddali głos 

-,,za” przez podniesienie ręki.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska zarządziła 5 minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady oraz stwierdziła quorum – obecnych             

15 Radnych.   

 

Ad  4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował m. in., że: 

- Miasto i Gmina Mordy przystąpiło do zakupu paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw 

domowych na preferencyjnych warunkach; pierwsza transza 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.;                        

z możliwości tej mogą skorzystać osoby, którym przyznano dodatek węglowy oraz wszyscy, 

których podstawowym źródłem ciepła jest piec na węgiel i ma to potwierdzenie w CEEB, 

- 24 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbyło się uroczyste 

spotkanie, podczas którego wręczono 6 Kołom Gospodyń Wiejskich promesy na realizację 

celów statutowych, 

- 25 października w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy odbyło się spotkanie z rodzinami byłych 

pracowników PPGR, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie pn. ,,Wsparcie dzieci                     

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR”; 30 sztuk laptopów i 8 sztuk 

komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym i dla osób 

słabowidzących, otrzymały dzieci rodzin, które pracowały w dawnych Państwowych 

Gospodarstwach Rolnych, 

- 9 listopada w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbył się Konwent Wójtów 

oraz Posiedzenie Rady Nadzorczej ,,Zielone Gminy”, 
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- 10 listopada w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbyło się spotkanie                      

z sołtysami, 

- 11 listopada odbyły się obchody 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości; 

uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.30 mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła                      

w Mordach, 

- 21 listopada nastąpiło wręczenie promes dla OSP Młodzieżówek z Mordów i Czepielina, 

- 21 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbył się Gminny Dzień 

Seniora. 

Burmistrz poinformował również, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 

zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku 

z powyższym Burmistrz zwrócił się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Miasta i Gminy Mordy, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej,                        

o dokonywanie zgłoszeń posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych 

oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. 

 

Burmistrz Jan Ługowski przekazał następujące informacje na temat inwestycji: 

- wszczęto postępowanie w trybie z wolnej ręki (w związku z art. 214  

ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych) na „Odbiór odpadów komunalnych                              

w 2023 roku od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy”, 

- przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym na „Zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku”; w terminie składania ofert 

28.10.2022 r. złożono 2 oferty; najkorzystniejsza złożona przez wykonawcę: Zakład Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce; umowę zawarto w dniu                 

17.11.2022 r., 

- przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu 

długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu”; w terminie składania ofert 

21.10.2022 r. złożono 2 oferty; najkorzystniejsza złożona przez wykonawcę: Konsorcjum 

Banków: Lider - Bank Spółdzielczy w Halinowie z siedzibą: ul. Piłsudskiego 36,                                      

05-074 Halinów, Partner - Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, 

- przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie zadania „Dostawa 

sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”; 

w terminie składania ofert 10.11.2022 r. złożono 2 oferty; najkorzystniejsza złożona przez 

wykonawcę: NATICOM Usługi IT Łukasz Kiryluk z siedzibą Sokołów Podlaski, 

- w trakcie wykonania - ,,Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mordy; umowę 

zawarto z wykonawcą: Zakład Elektrotechniczny „ZELTECH”; niniejsza inwestycja jest 

dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 

na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający otrzymał promesę inwestycyjną 

dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych wysokości 14.250.000,00 zł brutto; w celu uzupełnieniu wkładu własnego 

Zamawiający złożył wniosek o udzielenie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która w części będzie umorzona, 

- rozstrzygnięto postępowanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy 

realizacji zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”; 

umowę zawarto z Wykonawcą: Pracownia Projektowa EKO-SANEL Paweł Roliński, 

- rozstrzygnięto postępowanie na zadanie 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,  

- trwa opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadania pod nazwą „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”; umowę 
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zawarto z Wykonawcą: Mirosław Biernacki Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych z siedzibą 

Bolesty, 

- została podpisana umowa na zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby 

fizyczne w gospodarstwach domowych; umowa została zawarta w dniu 22.11.2022 r., 

- dokonano odbioru „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody                                   

w miejscowości Czepielin”; wykonawca: Erato Energy S.A. z siedzibą ul. Fiołkowa 3, Wysoka, 

- przeprowadzono zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy 

Mordy”; wykonawca: „ELMAT Krzysztof Żak” z siedzibą Przywózki, Sokołów Podlaski; 

wartość zadania 109.297,80 zł brutto; zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

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 22 listopada odbyło się posiedzenie Komisji, 

podczas którego Komisja zajmowała się ustalaniem stawek podatków lokalnych na 2023 r.- 

wszystkie propozycje stawek zostały zaopiniowane pozytywnie. Członkowie Komisji 

analizowali potrzeby budżetowe Miasta i Gminy Mordy na 2023 r. oraz zapoznali się                                  

z ,,Rocznym Programem Współpracy Miasta i Gminy Mordy z Organizacjami 

Pozarządowymi”. Opiniowano projekty uchwał, które będą procedowane w dniu dzisiejszym – 

wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie. 

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

Romanowski poinformował, że 22 listopada odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego 

Komisja zapoznała się z informacją na temat wykonanych inwestycji w I półroczu 2022 r. na 

terenie Miasta i Gminy Mordy. Informacje na temat działalności Gminnej Spółki Komunalnej 

Mordy Sp. z o.o. przedstawiła Prezes Magdalena Gmitrzuk. W sprawach różnych członkowie 

Komisji zapoznali się z pismem mieszkańców Miasta Mordy, ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego, 

o uwzględnienie w  budżecie naprawy nawierzchni w/w ulicy. 

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

21 listopada odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego analizowano projekt budżetu 

Miasta i Gminy Mordy na 2023 r. Członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat 

działalności Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Sp. z o.o. W sprawach bieżących Komisja 

pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał. 

 

Ad 6. 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 XLVI/325/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 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 XLVI/3252022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów 

przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 
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b) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVI/326/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 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 XLVI/326/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

c) wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2023 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVI/327/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2023 rok. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVI/327/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

d) obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 

obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVI/328/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze 

Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok. 

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała, że przedmiotowa uchwała otrzymała pozytywną 

opinię Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVI/328/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

e) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze 

Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVI/329/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia 

średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta                            

i Gminy Mordy na 2023 rok. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVI/329/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 

obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVI/330/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie 

Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku. 
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Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVI/330/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska powitała przybyłego w międzyczasie 

na obrady sesji Komendanta Komisariatu Policji w Mordach Leszka Jastrzębskiego oraz 

mieszkańca Mordów.  

 

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na 

terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVI/331/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie Miasta                    

i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVI/331/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVI/332/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVI/332/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

i) rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVI/333/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rocznego 

programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVI/333/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

j) metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnym i jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, a także w sprawie 

ustalenia  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na 

których znajduje się domek letniskowy albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVI/334/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie metody 

ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia                       
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w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnym i jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, a także w sprawie ustalenia  

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których 

znajduje się domek letniskowy albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

Radna Barbara Hawryluk zadała pytanie dot. § 1 pkt 2 czy zapis w/w uchwały jest 

prawidłowy i co w przypadku, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z § 3? 

Mec. Maria Romańczuk Radca Prawny udzieliła odpowiedzi, że są to dwie rożne rzeczy.                 

W § 1 ust. 2 wpisana jest ogólna zasada, wg której oblicza się opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - to iloczyn liczby mieszkańców mieszkających na danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty. Natomiast w § 2 wskazane są konkretne wysokości opłat.  

Przewodnicząca Rady zaapelowała do mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Mordy                              

o wywiązywanie się opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz 

prawidłowości uzupełniana danych w deklaracjach o wysokości opłat za odpady komunalne, 

które są podstawą do ustalenia należytej wysokości opłaty. 

Wobec braku  innych uwag do uchwały Nr XLVI/334/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją 

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

głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym  się. Uchwała w załączeniu. 

 

k) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVI/335/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVI/335/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów 

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

 

l) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącego podstawą do ustalenia zwrotu 

rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których 

mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVI/336/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia 

stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom 

kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa                   

w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe                      

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.). 

Przewodnicząca Rady poinformowała o zmianie zapisu w § 4 przedmiotowej uchwały. 

Mec. Maria Romańczuk Radca Prawny poinformowała o zmianach wykładni prawnej                   

w/w uchwały.  

Wobec braku innych uwag do uchwały Nr XLVI/336/2022 Przewodnicząca Rady poddała ją 

pod głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku 

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

w załączeniu. 
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Ad 7. Sprawy różne 

 

1. Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o pismach, które wpłynęły do 

biura Rady, tj. – petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ,,Kominki i Piece” w sprawie 

naprawy mazowieckiego Programu Ochrony Powietrza; - pismo Prezesa OSP Stara Wieś                            

z informacją o wyjazdach bojowych i niebojowych OSP Stara Wieś w 2022 r.;                                              

- pismo mieszkańców Miasta Mordy, ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego z prośbą o uwzględnienie                           

w budżecie naprawy nawierzchni w/w ulicy; - pismo z prośbą o remont drogi Olędy – Tarków. 

2. Burmistrz Jan Ługowski podziękował Radnym Rady Miejskiej w Mordach za współpracę 

oraz wsparcie w czasie natężonej pracy związanej z realizacją inwestycji na terenie Miasta                              

i Gminy Mordy.  

3. Burmistrz złożył podziękowania Dyrekcji Zespołu Oświatowego w Mordach oraz 

wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i uczestniczącym w uroczystych 

obchodach 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

4. Wiceprzewodniczący Rady Gustaw Dmowski podniósł temat dystrybucji węgla na terenie 

Miasta i Gminy Mordy. Burmistrz Jan Ługowski poinformował, że jesteśmy na etapie 

ustalania ostatecznych warunków związanych z realizacją zakupu paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe na preferencyjnych warunkach. Mieszkańcy zostaną telefonicznie 

poinformowani o terminie i miejscu odbioru węgla. Burmistrz przedstawił wstępne działania 

związane z organizacją i koordynacją sprzedaży węgla. 

5. Radna Grażyna Drabarek poruszyła temat przyłączenia do sieci gazowej w 2024 r. na 

terenie Miasta Mordy. 

6. Burmistrz Jan Ługowski zdemontował nieprawdziwe informacje dotyczące sprzedaży 

stadionu w Mordach. 

 

Ad 8. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Mordach 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska 

zamknęła obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aneta Stefaniuk /-/ Katarzyna Kotowska  

 

 

 

 

 

                               
 


