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PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2022 

 

z  obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 23 lutego 2022 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1200 do godz. 1343. 

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 14 Radnych. 
 

Ad. 2. Wnioski do porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady 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 w sprawie 

przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY. 

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

14 głosami - za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się 

(jednogłośnie). 

 

Wobec braku innych uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska,                           

po wprowadzeniu zmian, odczytała porządek obrad w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Zapoznanie się z działalnością Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Sp. z o.o. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy 

Mordy na lata 2022-2035, 

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

c) zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2022 rok, 

d) rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania zakazu stosowania „maseczek 

ochronnych”, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz 

wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej 

stawek i wyznaczenia inkasenta na 2022 rok,  

f) przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY. 

       8.   Sprawy różne. 

9.   Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji. 

 

a) dot. przyjęcia protokołu z XXXVI sesji 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że w związku                         

z wnioskiem, który wpłynął od Radnej Barbary Hawryluk o uzupełnienie protokołu z XXXVI 

sesji, nie będzie on głosowany na dzisiejszej sesji.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska zarządziła 5 minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady, stwierdziła quorum – obecnych 15 

Radnych (na obrady dotarł Radny Jarosław Gmitrzuk), oraz poinformowała, że w związku                       

z awarią przycisku do głosowania, głosowanie przez Radnego Jarosława Gmitrzuka, będzie 

odbywało się przez podniesienie ręki.  

 

b) dot. przyjęcia protokołu z XXXVII sesji 

Wobec braku uwag do protokołu z XXXVII sesji Przewodnicząca Rady Katarzyna 

Kotowska poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został przyjęty 15 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. o: 

- uruchomieniu komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz podpisaniu 

umowy z wykonawcą  -  PKS Łosice, 

- o postępowaniu w trybie z wolnej ręki, w związku z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, na wykonanie zadania „Utrzymanie czystości w Mieście Mordy oraz 

letnie i zimowe utrzymanie dróg będących własnością Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku” – 

umowa została podpisana z Gminną Spółką Komunalną Mordy Sp. z o.o.; wartość zamówienia 

to 163.061,19 zł brutto; termin wykonania zamówienia  01.02.2022 - 31.12.2022 r., 

- zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania „ Monitorowanie składowiska odpadów” – oferta 

wykonawcy EUROFINS OBIKŚ Polska Sp. z o.o. – 4.194,30 zł, 

- „Świadczeniu usług polegających na realizacji gminnych przewozów autobusowych                              

o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na 

obszarze Gminy Mordy”, w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej; umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej                

w Łosicach, 

- umowie o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST – 171.480,00 zł, 

- modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Mordy z funduszy sołeckich 

na 2022 rok; umowa realizowana przez firmę ELMAT Krzysztof Żak z siedzibą Przywózki – 

18.400,00 zł; w trakcie wykonania, 

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze                                          

i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka – zadanie 

dofinansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych; umowę zawarto z wykonawcą PARSTER 

Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32, Parczew; wartość wykonania 3.288.014,00 zł, 

- opracowaniu projektu zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Kolonia Mordy”, 

- opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogę nr 3666W  Stok Lacki – Tarcze 

– Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka, 
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- opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą „Budowa sieci 

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

zawarto z wykonawcą  - Mirosław Biernacki; wartość umowy 35.793,00 zł, 

- dokonaniu odbioru zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami                                

w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Leśniczówka”   -  zakończono I etap prac , 

- zniesieniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Mordy związanych                           

z COVID  - 19, 

- informacjach związanych z przystąpieniem do Związku Międzygminnego „Zielone Gminy”.                                    

 

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 2 spotkania: w styczniu i w lutym.                      

Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia Komisja analizowała funkcjonowanie podstawowej opieki 

zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów pandemicznych oraz szczepień. 

Zapoznano się z planami Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach na 2022 r. oraz 

analizowano działania zmierzające do utrzymania porządku i estetyki naszej Gminy. 

Zapoznano się z informacjami na temat zakupu i prac związanych z montażem fontanny 

miejskiej, a także z informacjami na temat przebudowy ul. Parkowej. Poruszono problem 

bezpieczeństwa energetycznego w związku z zaistniałymi warunkami atmosferycznymi. 

Dokonano wizytacji nowo powstałej świetlicy w miejscowości Czołomyje. Na posiedzeniu                  

w dniu 22 lutego zapoznano się z działalnością Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Sp. z o.o. 

Komisja zapoznała się również z informacją na temat realizacji Miejsko – Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku. Opiniowano projekty 

uchwał, które będą procedowane w dniu dzisiejszym. Przewodnicząca Komisji zwróciła 

szczególną uwagę na projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zakazów 

pandemicznych, złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli.   

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

Mirosław Romanowski poinformował, że w dniu 25 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie 

Komisji Finansów i Budżetu oraz Spraw Gospodarczych, podczas którego Komisja zapoznała 

się z informacją na temat oświetlenia Miasta i Gminy Mordy oraz o wykonanych inwestycjach 

w 2021 r. Członkowie Komisji zapoznali się również z informacją o stanie mienia Miasta                        

i Gminy Mordy na dzień 31.12.2021 r. Dnia 21 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji 

Finansów (…), podczas którego zapoznano się z działalnością Gminnej Spółki Komunalnej 

Mordy Sp. z o.o. oraz z informacją dotyczącą odpadami na terenie Miasta i Gminy Mordy                       

w 2021 r. Ponadto Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał będące w porządku obrad 

dzisiejszej sesji. Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie. 

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

28 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym omawiane były wydatki, 

koszty oraz składki na Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej. Analizowano realizację 

zadań z Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2021 r. W sprawach różnych poruszano temat komunikacji miejskiej na 

terenie Miasta i Gminy Mordy. W dniu 22 lutego odbyło się drugie posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej, podczas którego Komisja zapoznała się z działalnością Gminnej Spółki 

Komunalnej Mordy Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyła Pani Magdalena Gmitrzuk, Prezes 

Spółki. W sprawach różnych opiniowano projekty uchwał, które zostały pozytywnie 

zaopiniowane. Ponadto Komisja zapoznała się z pismem Fundacji Nikoli Tesli w sprawie 

wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantann 

oraz wydania stosowania szczepionek mRNA.  
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4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca Anna Stańska poinformowała, że 

w dniu 15 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem 

dyskusji była petycja, która wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Mordach w dniu 21 grudnia 

2021 r. Fundacja Nikoli Tesli złożyła petycję wnoszącą o wydanie zakazu stosowania maseczek 

ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz zakazu 

stosowania szczepionek mRNA. Zakres właściwości rady gminy określa m.in. art. 18 ust. 1                        

i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że rada nie ma kompetencji do 

podejmowania uchwał w sprawie wnioskowania zakazów przedmiotowej petycji. 

 

Ad. 6. Zapoznanie się z działalnością Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Spółka z o.o. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że na posiedzeniach 

poszczególnych Komisji obecna była Pani Prezes Spółki, która poinformowała                                           

o dotychczasowych osiągnięciach oraz planach na przyszłość związanych z działalnością 

Spółki.  

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

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

2022-2035 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXXVIII/283/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

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

2022 - 2035.  

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach do projektu uchwały. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 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 Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXXVIII/284/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 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 projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

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

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

 

c) zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                            

Nr XXXVIII/285/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany 

Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2022 rok.  

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

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

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 
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d) rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, 

wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania 

„szczepionek” mRNA 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                              

Nr XXXVIII/286/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, wydania 

zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania 

„szczepionek” mRNA. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 11 głosami – za, przy 1 głosie przeciwnym                             

i 3 głosach wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek                           

i wyznaczenia inkasenta na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXXVIII/287/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia 

inkasenta na 2022 rok. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

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

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

 

f) w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXXVIII/288/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia 

statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY. 

Radna Barbara Hawryluk – zadała pytanie dotyczące składu oraz powoływania Członków 

Zarządu Związku Międzygminnego Zielone Gminy. 

Burmistrz Jan Ługowski  - poinformował, że Członkami Związku są gminy, które będą 

reprezentowane przez wójtów i Burmistrza. Z tych osób będzie wybierany Zarząd Związku. 

Wobec braku innych uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod 

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

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

 

Ad. 8. Sprawy różne. 

 

1. Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska przypomniała o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do końca kwietnia 2022 r. 

2. Radny Adam Marczuk  - podniósł temat planowanych zwolnień nauczycieli.                                         

W w/w temacie głos zabrała Radna Barbara Hawryluk. Radna poruszyła także temat 

umieszczenia lusterka na drodze prowadzącej do Ośrodka Osób z Alzheimerem oraz poruszyła 

problem odczytu wody przez nowego inkasenta, pracownika Gminnej Spółki Komunalnej 

Mordy Spółka z o.o. Burmistrz Jan Ługowski udzielił odpowiedzi, że informacja dotyczącą 

lusterka zostanie przekazana do powiatu, ponieważ jest to skrzyżowanie na drodze publicznej.                    

W temacie nauczycieli poinformował, że arkusz organizacyjny akceptuje Burmistrz,                               

po uzyskaniu opinii z kuratorium. 

3. Komendant Komisariatu Policji w Mordach asp. szt. Leszek Jastrzębski  - przekazał 

bieżące informacje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy 

Mordy, a także poruszył temat dofinansowania zakupu samochodu policyjnego przez 

samorządy lokalne. 
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4. Radny Gustaw Dmowski – odniósł się do treści petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli 

Tesli wnioskującej o wydanie zakazu stosowania szczepionek, stosowania maseczek 

ochronnych oraz stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz do wypowiedzi,                                        

w w/w temacie, Radnej Grażyny Drabarek. 

 

Ad. 8. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska zamknęła obrady 

XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aneta Stefaniuk /-/ Katarzyna Kotowska 
 


