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PROTOKÓŁ NR XLVII/2022 

 

z  obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 30 grudnia 2022 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1200 do godz. 1337. 

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.  

Burmistrz Jan Ługowski wniósł o wniesienie do porządku obrad uchwały w sprawie 

wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poddała pod głosowanie                             

w/w wniosek, który został przyjęty 15 głosami - za, przy braku głosów przeciwnych oraz braku 

głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Następnie, wobec braku innych uwag do porządku 

obrad Przewodnicząca Rady przeszła do realizacji pkt 3. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji  

 

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

Miejskiej Katarzyna Kotowska poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został 

przyjęty 15 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących 

się (jednogłośnie).  

 

Ad 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami 

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował m. in., że: 

- 30 listopada została podpisana umowa na dofinansowanie świadczenia usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mordy na 2023 r., 

- 07 grudnia odbył się konwent Wójtów w Przesmykach oraz Walne Zgromadzenie Związku 

,,Zielone Gminy”, 

- 11 grudnia w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach odbyło się 

spotkanie świąteczne z kołami Gospodyń Wiejskich z trenu Powiatu Siedleckiego; 

organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie ,,Kobiety wspierają Kobiety”, 

- 15 grudnia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbyła się Gminna Wigilia 

– przedstawienie słowno-muzyczne. 

Burmistrz poinformował również, że: 

- od dnia 23 grudnia do dnia 15 kwietnia 2023 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy mogą 

składać wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych na okres                                      

od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r., 

- od połowy stycznia 2023 r. można będzie składać wnioski w ramach programu ,,Usuwanie 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  
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Burmistrz Jan Ługowski przekazał następujące informacje na temat inwestycji: 

- przeprowadzono postępowanie w  trybie z wolnej ręki na ,,Odbiór odpadów komunalnych                       

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

umowę zawarto z Wykonawcą Gminna Spółka Komunalna Mordy Sp. z o.o., 

- w trakcie wykonania jest zadanie pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Mordy”,                

 -  w trakcie wykonania jest zadanie pn. ,,Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy”, 

- dokonano odbioru zadania pn. ,,Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania                                 

w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”, 

- zakończono remont świetlic wiejskich w Piórach Wielkich oraz Suchodołku; zadanie 

finansowane ze środków funduszu sołeckiego.  

 

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 28 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji, 

podczas którego opiniowano projekt budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 r. – opinia 

pozytywna. Opracowano plan pracy Komisji na 2023 r. oraz pozytywnie zaopiniowano plan 

pracy Rady Miejskiej w Mordach na 2023 r. Wszystkie projekty uchwał procedowane na 

dzisiejszej sesji Komisja zaopiniowała pozytywnie. Członkowie Komisji zapoznali się                                    

z informacją o  wyjazdach bojowych i niebojowych OSP Stara Wieś oraz pismem mieszkańca 

Gminy Przesmyki w sprawie remontu drogi Olędy-Tarków. Komisja wyraziła poparcie dla 

petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza. Członkowie Komisji 2 głosami - 

przeciw oraz 3 głosami - za, ustosunkowali się do pisma Rzecznika Praw Obywatelskich 

dotyczącego uchylenia Deklaracji Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r.                             

w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową. 

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

Romanowski poinformował, że 29 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego 

Komisja analizowała oraz pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Mordy na 

2023 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Mordy. Opracowano oraz 

pozytywnie zaopiniowano plan pracy Komisji na 2023 r. Wszystkie projekty uchwał będące                  

w porządku obrad dzisiejszej sesji Komisja zaopiniowała pozytywnie. W sprawach różnych 

członkowie Komisji zapoznali się z informacją o wyjazdach bojowych i niebojowych OSP 

Stara Wieś oraz z pismem mieszkańca wsi Tarków. 

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

28 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego opiniowano projekt budżetu 

Miasta i Gminy Mordy na 2023 r. oraz opracowano plan pracy Komisji na 2023 r. Wszystkie 

projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie. W sprawach różnych członkowie Komisji 

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

oraz pismem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego uchylenia Deklaracji Rady Miejskiej 

w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę 

samorządową. Komisja zawnioskowała do Mec. Marii Romańczuk Radcy Prawnego o opinię 

czy Rada Miejska w Mordach podjęła Deklarację zgodnie z literą prawa. 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca Anna Stańska poinformowała, że 

w dniu 13 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego Komisja 

rozpatrzyła petycję dotyczącą naprawy programu ochrony powietrza. Członkowie Komisji 

uznali, że  zasadne jest zajęcie stanowiska popierającego przedmiotową petycję poprzez 

usunięcie z niej ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno oraz biomasę drzewną, 

w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu. 
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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 XLVII/337/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 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 XLVII/337/2022 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. 

 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVII/338/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 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 XLVII/338/2022 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) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVII/339/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039. 

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach do WPF. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVII/339/2022 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. 

 

d) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVII/340/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok. 

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

Radna Barbara Hawryluk zadała pytanie, czy przed głosowaniem uchwał w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 r. oraz uchwałą budżetową 

Miasta i Gminy Mordy na 2023 r., Rada nie powinna zapoznać się z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

Skarbnik Lidia Lipińska udzieliła odpowiedzi, że właśnie miała  ją odczytać, a następnie 

odczytała uchwałę Nr 3.c./133/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                            

w Warszawie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Mordy na rok 2023 oraz możliwości sfinansowania 

przewidzianego w nim deficytu budżetowego (opinia pozytywna) oraz uchwałę                                         

Nr 3.h./129/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
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1 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039 (opinia pozytywna).    

Wobec braku innych uwag do uchwały Nr XLVII/340/2022 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. 

 

e) przyjęcia stanowiska popierającego petycję dotyczącą naprawy programu ochrony 

powietrza 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVII/341/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 

stanowiska popierającego petycję dotyczącą naprawy programu ochrony powietrza. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVII/341/2022 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) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mordach na 2023 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVII/342/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 

planu pracy Rady Miejskiej w Mordach na 2023 rok. 

Przewodnicząca Rady poinformowała o zmianach do w/w uchwały, a następnie wobec braku 

uwag do uchwały Nr XLVII/342/2022 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. 

 

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2023 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVII/343/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 

planu pracy Rady Miejskiej w Mordach na 2023 rok. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVII/343/2022 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) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2023 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVII/344/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 

planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2023 rok. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVII/344/2022 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) zmiany uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy                                                 

i zagospodarowania tych odpadów sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 

Mordy i zagospodarowania tych odpadów   
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVII/345/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy                                                 

i zagospodarowania tych odpadów sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 

Mordy i zagospodarowania tych odpadów.   

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVII/345/2022 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) zmiany ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy” 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVII/346/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany 

,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVII/346/2022 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. 

 

k) wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Miasta i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały 

Nr XLVII/347/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wyborów 

sołtysów i rad sołeckich na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

Wobec braku uwag do uchwały Nr XLVII/347/2022 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 zarządziła 10 minutową przerwę.                  

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady oraz stwierdziła quorum - obecnych 15 

Radnych. 

 

Ad 7. Podsumowanie pracy Komisji Stałych w 2022 roku 

 

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

Grażyna Drabarek przedstawiła podsumowanie pracy Komisji w 2022 r., w tym 

poinformowała, że Komisja działała w oparciu o roczny plan opracowywany i zatwierdzany 

corocznie, przedstawiła skład Komisji oraz poinformowała, że w 2022 r. Komisja spotkała się 

11 razy, zajmowała się m. in. opiniowaniem projektów uchwał, problematyką opieki 

zdrowotnej na terenie Miasta i Gminy Mordy, rozwiązywaniem problemów alkoholowych                       

i narkomanii na terenie Miasta i Gminy Mordy, funkcjonowaniem M-GOPS w Mordach, 

Asystenta Rodziny i Zespołu Interdyscyplinarnego, stanu bezpieczeństwa i utrzymania 

porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy, działalnością OSP Mordy i klubów sportowych 

działających na terenie Miasta i Gminy Mordy, MGBP w Mordach oraz MGOK w Mordach, 

funkcjonowaniem placówek oświatowych i świetlic wiejskich. Komisja zapoznała się również 

z działalnością Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Sp. z o.o. oraz z informacją z wykonania 

budżetu za I półrocze 2022 r., który został opiniowany pozytywnie. Członkowie Komisji brali 

również czynny udział w różnego rodzaju uroczystościach okazjonalnych (m.in. gminne 
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kolędowanie, narodowe czytanie, dożynki gminno  - parafialne, festyn ,,Dni Mordów”, 

uroczyste otwarcie świetlicy w Czołomyjach). Przewodnicząca Komisji w imieniu własnym                                          

i członków Komisji podziękowała wszystkim, którzy wspomagali pracę Komisji, 

przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz złożyła życzenia Noworoczne. 

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

Romanowski przedstawił skład Komisji oraz poinformował, że Komisja w 2022 r. odbyła                    

11 posiedzeń, podczas których zrealizowała wszystkie punkty ujęte w planie pracy przyjętym 

uchwałą Nr XXXVI/280/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Członkowie Komisji rozpatrywali wnioski skierowane przez mieszkańców Miasta i Gminy 

Mordy, zajmowali  się sprawami bieżącymi oraz opiniowali projekty uchwał. Przewodniczący 

Komisji na zakończenie podziękował za współpracę władzom Miasta i Gminy Mordy, 

pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Mordy, członkom Komisji za ich zaangażowanie                             

w pracach Komisji oraz złożył życzenia Noworoczne. 

3. Komisja Rewizyjna  - Przewodniczący Dariusz Kołtuniak przedstawił skład Komisji oraz 

poinformował, że Komisja działała w oparciu o roczny plan pracy Komisji opracowany na 

podstawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej, własnej koncepcji działania oraz zajmowała 

się sprawami wynikającymi z aktualnych potrzeb. Plan pracy Komisji Rewizyjnej został 

przyjęty uchwałą Nr XXXVI/279/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r.                      

W 2022 r. Komisja odbyła 11 posiedzeń, podczas których Komisja z zaplanowanych tematów 

zrealizowała m. in. analizę wydatków, kosztów, oraz składek na Lokalną Grupę Działania 

Ziemi Siedleckiej, analizę realizacji zadań z Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r., zapoznała się z informacją                                

nt. działalności Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o., Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury                               

w Mordach i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach. Członkowie Komisji 

zapoznali się z analizą działań Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w zakresie przesunięć 

terminów płatności i umorzeń podatków w 2021 r., z informacją na temat wydatków 

związanych z utrzymaniem dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy w związku z zakończonym 

sezonem zimowym, działalnością MGOPS w Mordach w 2021 r., w tym z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego, z informacją z działalności klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy 

Mordy w roku 2021/2022, a także z analizą środków wydatkowanych na oświatę w roku 

szkolnym 2021/2022. Ponadto Członkowie Komisji zapoznali się z informacją z wykonania 

budżetu za I półrocze 2022 r., analizą pozyskanych przez Urząd Miasta i Gminy Mordy 

środków zewnętrznych oraz informacją nt. stanu przygotowania dróg na okres zimowy. 

Komisja opiniowała stawki podatku na 2023 r. oraz projekt budżetu Miasta i Gminy Mordy na 

2023 r., a także rozpoczęła przeprowadzenie kontroli w zakresie wydatków inwestycyjnych                    

i zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy Mordy. W 2022 r. Komisja Rewizyjna podjęła 

uchwałę Nr 1/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy za 2021 r. Przewodniczący Komisji w imieniu własnym 

i członków Komisji podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej pracy Komisji, 

dzielili się swoją wiedzą oraz wykazali zrozumienie dla pracy Komisji. 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca Anna Stańska przedstawiła skład 

Komisji oraz poinformowała, że w 2022 r. Komisja odbyła 4 spotkania, podczas których 

rozpatrzyła 5 petycji, tj., petycję w sprawie zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania 

zakazu kwarantann, izolacji medycznej oraz zakazu stosowania szczepionek RNA; skargę 

złożoną na Burmistrza Miasta i Gminy Mordy; petycję w sprawie ochrony powietrza; petycję 

złożoną przez osobę fizyczną spoza terenu naszej gminy w sprawie utworzenia Młodzieżowej 

Rady Gminy oraz petycję w sprawie naprawy uchwały Nr 115/2020 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie ochrony powietrza dla stref                                         

w województwie mazowieckim. Na zakończenie Przewodnicząca Komisji w imieniu 

własnym oraz członków Komisji złożyła wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Mordy, 
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Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Mordy 

życzenia Noworoczne. 

 

Ad 8. Sprawy różne 

 

1. Burmistrz Jan Ługowski podziękował wszystkim, którzy wykazali się zaangażowaniem                         

i całorocznym trudem pracy w 2022 r. oraz złożył życzenia Noworoczne, do których przyłączyli 

się Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Katarzyna Kotowska oraz 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mordach Gustaw Dmowski. 

2. Przewodnicząca Rady w imieniu Marka Gorzały Przewodniczącego Rady Powiatu oraz 

Jolanty Franczuk Radnej Powiatu Siedleckiego złożyła życzenia Noworoczne. 

 

Ad 9. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mordach 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Katarzyna 

Kotowska zamknęła obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aneta Stefaniuk /-/ Katarzyna Kotowska 

 


