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WSTĘP 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Po raz kolejny mam zaszczyt przedstawić Państwu Raport o Stanie Miasta i Gminy 

Mordy. Jest to dokument, którego sporządzenie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.). 

Zgodnie z art. 28aa w/w ustawy, Raport obejmuje podsumowanie działalności 

Burmistrza w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

Rady Miejskiej i budżetu. Zawiera on dane i informacje o działalności Burmistrza Miasta  

i Gminy Mordy oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Informacje podzielone są na 

obszary tematyczne, takie jak finanse Miasta i Gminy, inwestycje, edukacja i wychowanie, 

sprawy społeczne, ochrona środowiska, kultura i inne.  

Przedstawiając działania samorządu Miasta i Gminy Mordy w układzie 

poszczególnych dziedzin zarządzania, staraliśmy się jednocześnie pokazać je  

z uwzględnieniem celów i programów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mordy, która 

stanowi kierunkowskaz naszych działań we wszystkich dziedzinach. 

Podstawę opracowania Raportu stanowią informacje i dokumenty sporządzone przez 

kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy oraz pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy w Mordach. 

 

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że lektura Raportu uświadomi nam wszystkim, jak 

ważną sprawą jest zaangażowanie w sprawy Miasta i Gminy. Nie na wszystko mamy wpływ, 

co uświadomiła nam w latach 2020 – 2021 pandemia i związany z nią kryzys. Sytuacje takie 

jednak mobilizują nas do większej kreatywności, solidarności i odpowiedzialności za los  

i warunki życia każdego mieszkańca. Dzięki zaangażowaniu i jeszcze bardziej wytężonej 

pracy, wspólnymi siłami, udało nam się wykonać prawie wszystkie zaplanowane na 2021 rok 

plany i zamierzenia. 

Wierzę, że znajdziecie Państwo w tym Raporcie rzetelne i kompleksowe informacje, 

szczególnie potrzebne dla budowy wzajemnego zaufania i współpracy. 

Wszystkim, którzy wspomagają rozwój naszej wspólnoty lokalnej swoją pracą, 

wysiłkiem i życzliwym spojrzeniem, pragnę bardzo serdecznie podziękować i jednocześnie 

zapewnić, że w dalszym ciągu aktywnie będziemy działań na rzecz naszych mieszkańców 

oraz dla lepszego zaspokajania ich potrzeb. 
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I. Ogólne informacje o Mieście i Gminie Mordy 

 

 

1.  Położenie i powierzchnia  

 

Gmina Mordy położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego,  

w powiecie siedleckim. Sąsiaduje z 7 gminami: Paprotnia, Suchożebry, Siedlce, Zbuczyn, 

Olszanka, Łosice, Przesmyki. 

Powierzchnia  gminy wynosi 170 km2, z czego Miasto Mordy obejmuje obszar 

4,54 km2. 

Siedzibą władz gminy miejsko-wiejskiej jest miasto Mordy, usytuowane 19 km na 

północny wschód od Siedlec. 

Przez teren Miasta i Gminy Mordy przebiega droga wojewódzka Nr 698, linia 

kolejowa Siedlce – Siemianówka oraz rzeka Liwiec, rzeka Śliza i Kanał Mordy. 

Kompleksy leśne, dolina Liwca, zabytkowe budowle: barakowy kościół i zespół 

pałacowo - parkowy z klasycystycznym pałacem z pierwszej połowy XVIII wieku  

w Mordach, sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku. 

 

 

2. Gospodarstwa rolne 

 

W Mieście i Gminie Mordy w 2021 roku funkcjonowało 3846 gospodarstw rolnych,  

w tym: 

 

Lp. Powierzchnia gospodarstw Ilość gospodarstw 

1. 0,0 – 0,4999 ha 1105 

2.  0,5 – 0,9999 ha 503 

3. 1,0 – 1,4999 ha 377 

4. 1,5 – 1,9999 ha 270 

5. 2,0 – 2,9999 ha 397 

6. 3,0 – 4,9999 ha 414 

7. 5,0 – 6,9999 ha 216 

8. 7,0 – 9,9999 ha 238 

9. 10,0 – 14,9999 ha 185 

10. 15,0 – 19,9999 ha 76 

11. 20,0 – 29,9999 ha 47 

12. 30,0 – 49,9999 ha 13 

13. 50,0 – 99,9999 ha 5 

14. 100,0 ha i powyżej 0 
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3. Sołectwa 

 

Teren gminy podzielony jest na 32 miejscowości: Czepielin, Czepielin - Kolonia, 

Czołomyje, Doliwo, Głuchów, Klimonty, Kolonia Mordy, Krzymosze, Leśniczówka, 

Ogrodniki, Olędy, Ostoje, Pieńki, Pióry-Pytki, Pióry Wielkie, Płosodrza, Ptaszki, Radzików- 

Kornica, Radzików - Oczki, Radzików- Stopki, Radzików Wielki, Rogóziec, Sosenki- Jajki, 

Stara Wieś, Stok Ruski, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wielgorz, Wojnów, Wólka - Biernaty, 

Wólka Soseńska i Wyczółki, które tworzą 30 sołectw. 

 

 

 

Rysunek 1.  Podział Gminy Mordy na sołectwa 
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4. Ludność i Urząd Stanu Cywilnego 

 

Liczba stałych i czasowych mieszkańców Miasta i Gminy Mordy, według stanu na dzień 

31 grudnia 2021 r., na podstawie prowadzonego rejestru mieszkańców, kształtowała się 

następująco: 

 

 

Miejscowość 

Liczba osób 

zameldowanych  

na pobyt stały  

i czasowy 

Pobyt stały 
Pobyt 

czasowy 

Liczba 

mieszkańców  

w % 

Czepielin 273 272 1 4,77 

Czepielin - Kolonia 102 102 0 1,78 

Czołomyje 157 157 0 2,74 

Doliwo 68 67 1 1,19 

Głuchów 202 198 4 3,53 

Klimonty 145 145 0 2,53 

Kolonia Mordy 44 43 1 0,77 

Krzymosze 313 310 3 5,47 

Leśniczówka 242 242 0 4,22 

Ogrodniki 79 79 0 1,38 

Olędy 65 65 0 1,13 

Ostoje 35 35 0 0,62 

Pieńki 60 55 5 1,05 

Pióry - Pytki 44 44 0 0,77 

Pióry Wielkie 128 128 0 2,24 

Płosodrza 66 65 1 1,15 

Ptaszki 72 50 22 1,26 

Radzików-Kornica 117 117    0 2,04 

Radzików - Oczki 67 67 0 1,17 

Radzików - Stopki 132 130 2 2,31 

Radzików Wielki 322 322 0 5,63 

Rogóziec 67 66 1 1,17 

Sosenki - Jajki 42 40 2 0,73 

Stara Wieś 124 122 2 2,17 

Stok Ruski 185 183 2 3,23 

Suchodołek 58 58 0 1,02 

Suchodół Wielki 60 60 0 1,05 

Wielgorz 190 190 0 3,32 

Wojnów 202 199 3 3,53 

Wólka - Biernaty 67 66 1 1,17 

Wólka Soseńska 104 104 0 1,82 

Wyczółki 193 193 0 3,37 

Mordy 1698 1693 5 29,67 

RAZEM 5723 5667 56       100,00 
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STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI 

NA DZIEŃ 31.12.2021 r. 

(pobyt stały) 

 

WIEK MĘŻCZYZN KOBIET OGÓŁEM 

0-2 81 81 162 

3 33 37 70 

4-5 54 56 110 

6 21 23 44 

7 25 27 52 

8-12 153 141 294 

13-15 98 94 192 

16-17 52 74 126 

18 36 31 67 

19-65 1792 wiek produkcyjny 0 1792 

19-60 0 1519 wiek produkcyjny 1519 

> 65 420 0 420 

> 60 0 819 819 

OGÓŁEM 2765 2902 5667 

 

 

 Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 

5667 osób. W stosunku do 2020 r. zmalała o 160 osób.  Liczba osób zameldowanych na pobyt 

czasowy w 2021 r. wynosiła – 56. W Mieście i Gminie Mordy w 2021 r. zarejestrowano  

57 urodzeń i 116 zgonów. 

 

Zgłoszeń meldunkowych przyjęto: 

– na pobyt stały                                            154, w tym   3 cudzoziemców, 

– na pobyt czasowy                                        41, w tym 33 cudzoziemców, 

– wymeldowania z pobytu stałego               243, 

– wymeldowania z pobytu czasowego             4, w tym 1 cudzoziemiec. 

 

Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych: 

– z rejestru mieszkańców     31 

– z rejestru PESEL               74 

– wydano 12 postanowień o odmowie udostępnienia danych osobowych z rejestru 

PESEL               

Nadano nr PESEL dla  28 cudzoziemców. 

 

W 2021 r. wydano 60 Kart Dużej Rodziny dla 26 rodzin. 

 

Ewidencja Ludności w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach prowadzi stały rejestr wyborców. 

W ramach tego zadania raz na kwartał sporządzano meldunek o stanie rejestru wyborców 

dotyczący liczby wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych i obwodach głosowania. 
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Meldunek na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco: 

– wyborcy wpisani z urzędu –       4558, 

– wyborcy wpisani na wniosek –     102, 

– wyborcy, co do których otrzymano zawiadomienia o pozbawieniu prawa wybierania -17, 

– wyborcy wpisani do rejestru wyborców w innej gminie – 46, 

– wyborcy wpisani do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkali pod innym 

adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały – 3. 

 

W 2021 r. w naszym Mieście i Gminie, jak co roku z okazji jubileuszu 50-lecia 

pożycia małżeńskiego, uhonorowano 5 par, którym zostały przyznane przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uroczyste wręczenie 

medali przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Mordach. 

 

 W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono: 30 aktów małżeństwa (w tym 9 ślubów 

cywilnych i 20 ślubów konkordatowych), 2 akty urodzenia oraz 35 aktów zgonu. Wydano 269 

dowodów osobistych. 

Do Punktu Potwierdzającego Profil Zaufania wpłynęło 123 wnioski o potwierdzenie 

Profilu Zaufanego. 

 

5. Podmioty gospodarcze 

 

Według danych dla obszaru Miasta i Gminy Mordy, w Centralnej Ewidencji  

i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2021 roku zarejestrowano 22 nowych 

przedsiębiorców, wykreślono natomiast 10 przedsiębiorców. 

 

Kod sekcji Ilość 

działalności 

Sekcja - A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I 

RYBACTWO 
11 

Sekcja - B GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 

Sekcja - C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 33 

Sekcja - F BUDOWNICTWO 52 

Sekcja – G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY 40 

Sekcja – H TRANSORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, 

NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 

WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 

29 

Sekcja – I DZIAŁALNOŚĆ  ZWIĄZANA  

Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 

GASTRONOMICZNYMI 

2 

Sekcja – J INFORMACJA I KOMUNIKACJA 

 
9 

Sekcja – K DZIALALNOŚC FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 9 

Sekcja – M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA  

I TECHNICZNA 

 

10 
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Sekcja – N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG 

ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ 

WSPIERAJĄCA 

4 

Sekcja - P EDUKACJA 2 

Sekcja – Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 18 

Sekcja – R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, 

ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 
1 

Sekcja - S POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 

SUMA 226 

  

Teren Miasta i Gminy Mordy, jako główne miejsce wykonywania działalności 

wskazało 226 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych  w rejestrze REGON. 

W rankingu sekcji PKD przeważa budownictwo i handel, na następnych miejscach 

znajduje się przetwórstwo przemysłowe i transport drogowy. 

 

6. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

W roku 2021 wydano 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia                   

poza miejscem sprzedaży, w tym: 

- do 4,5 % oraz piwa - szt. 4, 

- od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) - szt. 2, 

- powyżej 18% - szt. 2. 

Wygaszono 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem 

sprzedaży o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa. 

Na koniec 2021 roku liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia                  

poza miejscem sprzedaży wynosiła 36 szt. i przedstawiała się następująco: 

- do 4,5 % oraz piwa- szt. 14, 

- od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) - szt. 11, 

- powyżej 18% - szt. 11. 

Ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży na dzień 

31 grudnia 2021 r. wyniosła - 0 szt. 

 

7. Gospodarka przestrzenna  

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mordy przyjęty został 

uchwałą Nr XLII/185/2006 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 października 2006 r.  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 248 poz. 8931). Został on zmieniony przez Radę Miejską  

w Mordach w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXXVI/264/2021 (Dz. Urz. Woj. Maz.  

z 2022 r. poz. 584). 

 Natomiast Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mordy przyjęto 

uchwałą Nr XXX/137/05 Rady Miejskiej w Mordach z dnia  22 września 2005 r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2005 r. Nr 244, poz. 7968), który również został zmieniony przez Radę Miejską  
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w Mordach w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXXVI/265/2021 (Dz. Urz. Woj. Maz.  

z 2022 r. poz. 585). 

W dniu 11.02.2021 r. Miasto i Gmina Mordy zawarło umowę z firmą GEO-SYSTEM 

Sp. z o.o. w celu uruchomienia usługi iMPZP służącej do publikacji Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mordy oraz Studium w postaci rastrowej 

w ramach portalu mapowego mordy.e-mapa.net. 

 W roku 2021w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach zostało wydanych: 

- 65 wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

- 221 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Mordy oraz wyznaczeniu obszaru rewitalizacji na terenie 

Miasta i Gminy Mordy, 

- 12 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału działki z ustaleniami Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

- 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

- 1 decyzję środowiskową odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań na 

realizację przedsięwzięcia, 

- 6 decyzji dotyczących przyznania dodatku mieszkaniowego.  

 

8. Zamówienia publiczne 

 

Miasto i Gmina Mordy w 2021 r. udzieliło, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień 

publicznych, 8 zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa 

w dziale III ustawy, a mianowicie: 

- na roboty budowlane – 4 postępowania, o łącznej wartości (bez podatku od towarów i usług) 

4 875 038,59 zł; 

- na dostawy – 1 postępowanie o wartości (bez podatku od towarów i usług) 228 444,70 zł; 

- na usługi – 3 postępowania, o łącznej wartości (bez podatku od towarów i usług) 

1 257 970,90 zł. 

Zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł Miasto i Gmina Mordy 

udzieliło na łączną wartość (bez podatku od towarów i usług) 1 639 551,16 zł. 

 

9. Współpraca ze stowarzyszeniami samorządowymi 

 

Miasto i Gmina Mordy współpracuje z dwoma stowarzyszeniami, jako członek 

zwyczajny, a mianowicie: 

1) od czerwca 2019 r. ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, 

którego celem jest m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

aktywizowanie ludności wiejskiej na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego i rozwoju 

kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich oraz wspieranie oddolnych inicjatyw w tym 

zakresie, działanie na rzecz kultury, edukacji, sportu, zdrowia i rodziny.   

2) od sierpnia 2020 r. ze stowarzyszeniem Związek Samorządów Polskich. 

Stowarzyszenie to ma na celu wspieranie idei samorządu oraz obronę wspólnych interesów 

podmiotów będących członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez: 
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- inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi 

współpracy samorządów, 

- prowadzenie działalności edukacyjno – doradczej skierowanej do działających na rzecz 

jednostek samorządu terytorialnego osób, tj.: osoby pełniące funkcję w organach jednostek 

samorządu terytorialnego, osoby pełniące funkcje w organach jednostek pomocniczych 

jednostek samorządu terytorialnego, osoby zatrudnione w administracji samorządowej. 

 

10. Zabytki 

 

 Na terenie Miasta Mordy znajdują się zabytki, które w pewnym stopniu przyczyniają 

się do promocji naszego regionu. Do najważniejszych należą: 

1) Zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła: - Kościół mur. 1738 r. 

restaurowany ok. 1900 r., 1930 r. i 1949 r., - Kaplica mur. 2 połowa XVIII w.,  

- Brama dzwonnica mur, 2 ćw. XVIII w., - Ogrodzenie mur. 1 połowa XVIII w.,  

- Plebania mur. 2 połowa XIX w., - Organistówka mur. 2 połowa XVIII w. 

przebudowa XIX w.; 

2) Kaplica cmentarna p.w. Św. Rocha mur. 1860 r.; 

3) Budynek dawnej szkoły powszechnej  mur. 1928 r.; 

4) Zespół dworca Kolejowego: - Dworzec mur. 1906 r., - Wieża ciśnień 1906 r.; 

5) Zespół pałacowy: - Pałac I połowa XVIII w., - Oficyna mur. 2 połowa XVIII w.,  

- Park Krajobrazowy – XVIII w., - Oranżeria ob. budynek gospodarczy mur; 

6) Zespół folwarczny:- Gorzelnia mur. 4 ćw. XIX w., - Magazyn spirytusu mur.  

ok. XIX w., - Browar mur, 4 ćw. XIX w. 

 

11. Pozostałe informacje 

 

Na terenie Miasta i Gminy Mordy znajdują się cztery rzymskokatolickie parafie:  

w Mordach - kościół p.w. św. Michała Archanioła, w Krzymoszach - kościół p.w. 

Najświętszego Serca Jezusowego, w Czołomyjach - kościół p.w. św. Apostołów Szymona  

i Tadeusza oraz w Radzikowie Wielkim - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela.   

 

Jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Mordy są: 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach, 

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach (zlikwidowany w dniu 32.12.2021r.), 

- Zespół Oświatowy w Mordach: - Szkoła Podstawowa im. Waleriana Łukasińskiego, 

Przedszkole Samorządowe, 

- Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim. 

Ponadto istnieją dwie instytucje kultury: 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, 

- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach im. Ireny Ostaszyk. 

 

 W grudniu 2020 r., na mocy uchwały Nr XXIII/169/2020 Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 26 października 2020 r., została powołana Gminna Spółka Komunalna Mordy Spółka 
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z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Mordach. Miasto i Gmina Mordy jest właścicielem 100% udziałów w Gminnej Spółce 

Komunalnej Mordy Sp. z o.o., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru 

Przedsiębiorców pod nr KRS 0000888098. 

 Wartość udziałów Miasta i Gminy Mordy w Gminnej Spółce Komunalnej Mordy, na 

dzień 31.12.2021 r., przedstawia się następująco: 

 

Udziały Miasta i Gminy w Gminnej Spółce Komunalnej 

Mordy Sp. z o.o. w 2021 roku 

Wartość w (zł) 

 

Wkład pieniężny 

 

 

1200 udziałów po 100 zł 

 

120.000,00 

 

Wkład niepieniężny  (środki 

trwałe) 

 

1526 udziałów po 100 zł 

 

152.600,00 

RAZEM 2726 udziałów po 100 zł 272.600,00 

 

Spółka zarządzana jest przez jednoosobowy Zarząd oraz trzyosobową Radę 

Nadzorczą. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Miasta  

i Gminy z zakresu usług komunalnych. 

  

 

II. WŁADZE MIASTA I GMINY 

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

 

Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Mordy od 2014 r. sprawuje Jan Paweł Ługowski. 

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Mordach. Urząd 

spełnia zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań własnych, zadań 

zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumień. 

W skład Urzędu wchodzą trzy referaty: Referat Organizacyjno - Administracyjny, 

Referat Inwestycji i Infrastruktury, Referat Finansowo - Księgowy, samodzielne stanowiska 

pracy oraz Urząd Stanu Cywilnego. Strukturę organizacyjną Urzędu i zasady działania 

określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, stanowiący załącznik 

do zarządzenia Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

W 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach przeprowadzone zostały 

kontrole przez:  

- Krajowe Biuro Wyborcze w Siedlcach w zakresie wydatkowania dotacji na prowadzenie  

i aktualizację stałego rejestru wyborców,  

- Starostwo Powiatowe w Siedlcach – kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej 
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i dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach 

gminnych (2 kontrole: w czerwcu i listopadzie 2021 r.), 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach w zakresie prawidłowości i rzetelności 

obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, ustalenie uprawnień do świadczeń  

z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości i terminowości opracowania wniosków  

o świadczenia emerytalne, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów 

ubezpieczeń społecznych.  

W 2021 roku Miasto i Gmina Mordy  zawarło 112 umów, w tym 3 porozumienia,  

10 dotacji, 2 darowizny, 1 pożyczka.  Udzielono odpowiedzi na 54 wnioski o udostępnienie 

informacji publicznej. 

 

2. Rada Miejska w Mordach 

 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym od 2018 r. na 

pięcioletnią kadencję. Tworzy ją 15 Radnych, w tym 5 kobiet i 10 mężczyzn. 

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy, których katalog zawarty jest w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.  559 ze zm.). 

Tryb pracy Rady Miejskiej w Mordach reguluje Statut Miasta i Gminy Mordy, 

stanowiący załącznik do uchwały Nr XXIII/167/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia  

26 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 10881). Rada Miejska obraduje na 

sesjach, zgodnie z planem pracy Rady oraz Radni pracują w stałych Komisjach, tj. - Komisji 

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego, - Komisji Finansów i Budżetu, - Komisji 

Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W 2021 r. Rada Miejska w Mordach obradowała na 10 sesjach, z czego 9 było sesjami 

zwyczajnymi, a 1 zwołano w trybie nadzwyczajnym. Podczas obrad Rada Miejska podjęła  

85 uchwał, z czego: 

1) 31 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 

2) 28 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

(jako akty prawa miejscowego).  

Wszystkie uchwały zostały przekazane do organu nadzoru – Wojewody Mazowieckiego  

w zakresie zgodności z prawem oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

Wśród podjętych przez Radę Miejską uchwał większość dotyczyła spraw: 

majątkowych gminy, podatkowych, z zakresu pomocy społecznej, dotyczących 

nieruchomości gminnych oraz organizacyjnych. 

Wszystkie uchwały zostały wykonane bądź są w trakcie wykonywania przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, zgodnie z zachowaniem procedur i terminów określonych 

uchwałami i przepisami prawa.  

W 2021 r. odbyło się 11 posiedzeń Stałych Komisji Rady (tj. Komisji Oświaty, 

Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego, Komisji Finansów i Budżetu) oraz 3 posiedzenia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
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W 2021 r. do Rady Miejskiej w Mordach wpłynęły trzy petycje w interesie 

publicznym, które dotyczyły: 

 -  równego traktowania wszystkich przez władze publiczne w życiu politycznym, społecznym 

lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz sprawy masowych szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-Co-V-2 planowanych od 2021 r., by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje 

producentów szczepionek wypłaty odszkodowań w przypadku powikłań poszczepiennych, 

- rozpatrzenia petycji – Listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, 

Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! Stop zabójczemu GMO – STOP 

niebezpiecznej szczepionce", 

- uchylenia uchwały – deklaracji Rady Miejskiej Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 marca                    

2019 r. w sprawie powstrzymywania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową. 

Rada Miejska po zapoznaniu się z treścią  w/w petycji oraz stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji podjęła uchwały, w których uznała brak podstaw do ich uwzględnienia. 

 Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 r. rozpatrzyła jedną skargę 

złożoną przez mieszkańca Miasta Mordy na Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mordach. Po rozpatrzeniu  przedmiotowej skargi, Komisja uznała ją  

w całości za bezzasadną. 

 

Tabela zawierająca sposób wykonania uchwały: 

 

Lp. 

 

Numer i data 

podjęcia 

uchwały 

 

Uchwała w sprawie 

Sposób 

wykonania 

uchwały 

1. 

 

XXVII/196/2021

22.02.2021 r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 

Zrealizowana  

2. 

 

XXVII/197/2021 

22.02.2021 r. 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok Zrealizowana 

3. 

 

XXVII/198/2021

22.02.2021 r. 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Mordach na 2021 rok  

Zrealizowana 

4. XXVII/199/2021

22.02.2021 r. 

Przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej                      

w Mordach na 2021 rok 

Zrealizowana 

 

5. XXVII/200/2021

22.02.2021 r. 

zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej  

w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru 

podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego  

w drodze inkasa oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Realizowana 

6. XXVII/201/2021

22.02.2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Zrealizowana 

7. 

 

XXVII/202/2021 

22.02.2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Siedleckiemu w realizacji zadania pn. „Budowa 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. 

Krzymosze” 

Zrealizowana 

8. 

 

XXVIII/203/2021

29.03.2021 r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035   

Zrealizowana 

9. 

 

XXVIII/204/2021

29.03.2021 r. 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok Zrealizowana 
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10. XXVIII/205/2021 

29.03.2021 r. 

 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta  i Gminy Mordy na 2021 rok  

Zrealizowana 

11. 

 

XXVIII/206/2021

29.03.2021 r. 

ustanowienia pomników przyrody Realizowana 

12. 

 

XXVIII/207/2021 

29.03.2021 r. 

rozpatrzenia petycji Zrealizowana 

13. 

 

XXVIII/208/2021

29.03.2021 r. 

rozpatrzenia petycji Zrealizowana 

14. 

 

XXVIII/209/2021 

29.03.2021 r. 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Mordy 

Realizowana 

15. 

 

XXVIII/210/2021

29.03.2021 r. 

uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na 

lata 2021-2025” 

Realizowana 

16. 

 

XXVIII/211/2021

29.03.2021 r. 

określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

w roku 2021.   

Zrealizowana 

17. XXIX/212/2021 

28.04.2021 r. 

 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 

Zrealizowana 

18. XXIX/213/2021 

28.04.2021 r 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok Zrealizowana 

19. XXIX/214/2021 

28.04.2021 r. 

wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Gminy Mordy    

 

Realizowana 

 

20. XXIX/215/2021 

28.04.2021 r. 

skargi na Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mordach   

Zrealizowana 

21. XXIX/216/2021 

28.04.2021 r. 

zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. 

Zrealizowana 

22. XXIX/217/2021 

28.04.2021 r 

zmiany Miejsko – Gminnego Programu 

Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 rok  

Zrealizowana 

23. XXIX/218/2021 

28.04.2021 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między 

Miastem i Gminą Mordy a Gminą Zbuczyn, Gminą 

Paprotnia oraz Gminą Suchożebry w zakresie realizacji 

zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

mieszkańców miejscowości Stasin, miejscowości 

Czuryły oraz miejscowości Krześlinek  

Realizowana 

24. XXX/219/2021 

18.05.2021 r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 

Zrealizowana 

25. XXX/220/2021 

18.05.2021 r. 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok Zrealizowana 

26. XXXI/221/2021 

29.06.2021 r. 

wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Zrealizowana 

27. XXXI/222/2021 

29.06.2021 r. 

 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2020 rok 

Zrealizowana 

28. XXXI/223/2021 

29.06.2021 r. 

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

Zrealizowana 
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29. XXXI/224/2021 

29.06.2021 r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 

Zrealizowana 

30. XXXI/225/2021 

29.06.2021 r. 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok Zrealizowana 

31. XXXI/226/2021 

29.06.2021 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego 

Gminy Mordy 

Realizowana 

32. XXXI/227/2021 

29.06.2021 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego 

Gminy Mordy 

Realizowana 

33. XXXI/228/2021 

29.06.2021 r. 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego  

Realizowana 

34. XXXI/229/2021 

29.06.2021 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

dotyczącego współdziałania z Gminą Zbuczyn w celu 

realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej  

w miejscowości Krzymosze (działka nr 599)” oraz 

zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Lucynów (działka nr 139)” 

Zrealizowana 

35. XXXI/230/2021 

29.06.2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Siedleckiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi 

powiatowej nr 3628W na odcinku Rogóziec – 

Suchodół Wielki” 

Zrealizowana 

36. XXXII/231/2021

31.08.2021 r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 

Zrealizowana 

37. XXXII/232/2021

31.08.2021 r. 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok Zrealizowana 

38. XXXII/233/2021

31.08.2021 r. 

zarządzenia wyborów uzupełniających Sołectwa 

Wólka Biernaty 

Zrealizowana 

39. XXXII/234/2021

31.08.2021 r. 

określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok 

szkolny 2021/2022 

Realizowana 

40. XXXII/235/2021

31.08.2021 r. 

likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Mordach  

Zrealizowana 

41. XXXII/236/2021

31.08.2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/214/2021 Rady 

Miejskiej w Mordach w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu 

użytkowego stanowiącego własność Gminy Mordy 

Realizowana 

42. XXXII/237/2021

31.08.2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/209/2021 Rady 

Miejskiej w Mordach w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Miasta i Gminy Mordy 

Realizowana 

43. XXXII/238/2021

31.08.2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/210/2021 Rady 

Miejskiej w Mordach w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na 

lata 2021-2025” 

Realizowana 

44. XXXII/239/2021

31.08.2021 r. 

przyjęcia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich 

położonych w Mordach i Krzymoszach  

Realizowana 

45. XXXIII/240/2021

29.09.2021 r. 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 

rocznej za 2021 rok z tytułu trwałego zarządu na rzecz 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach 

 

Zrealizowana 
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46. XXXIII/241/2021

29.09.2021 r. 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok Zrealizowana 

47. XXXIII/242/2021

29.09.2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w 

Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru 

podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego  

w drodze inkasa oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Realizowana 

48. XXXIII/243/2021

29.09.2021 r. 

metody ustalenia oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym na terenie Miasta i Gminy Mordy 

Realizowana 

49. XXXIII/244/2021

29.09.2021 r. 

utworzenia Związku Międzygminnego ZIELONE 

GMINY 

Zrealizowana 

50. XXXIII/245/2021

29.09.2021 r. 

niedochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym 

Realizowana 

51. XXXIV/246/2021

29.10.2021 r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 

Zrealizowana 

52. XXXIV/247/2021

29.10.2021 r. 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok Zrealizowana 

53. XXXV/248/2021

29.11.2021 r. 

obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów 

wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy 

Mordy na 2022 rok 

Realizowana 

54. XXXV/249/2021

29.11.2021 r. 

obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej 

podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze 

Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok  

Realizowana 

55. XXXV/250/2021

29.11.2021 r. 

określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie 

Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku 

Realizowana 

56. XXXV/251/2021

29.11.2021 r. 

określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie 

Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku 

Realizowana 

57. XXXV/252/2021

29.11.2021 r. 

wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek  

i wyznaczenia inkasenta na 2022 rok 

Realizowana 

58. XXXV/253/2021

29.11.2021 r. 

powierzenia Gminnej Spółce Komunalnej Mordy 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań 

własnych Miasta i Gminy Mordy 

Realizowana 

59. XXXV/254/2021

29.11.2021 r. 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od nieruchomości, na których znajduje 

się domek letniskowy lub od innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, na terenie Miasta i Gminy Mordy 

Realizowana 

60. XXXV/255/2021

29.11.2021 r. 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za 

Realizowana 
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pomocą środków komunikacji elektronicznej 

61. XXXV/256/2021

29.11.2021 r. 

rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022 

Realizowana 

62. XXXV/257/2021

29.11.2021 r. 

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta  

i Gminy Mordy 

Realizowana 

63. XXXV/258/2021

29.11.2021 r. 

zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. 

Zrealizowana 

64. XXXV/259/2021

29.11.2021 r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021 – 2035 

Zrealizowana 

65. XXXV/260/2021

29.11.2021 r. 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok Zrealizowana 

66. XXXV/261/2021

29.11.2021 r. 

sposobu sprawienia pogrzebu Realizowana 

67. XXXV262/2021 

29.11.2021 r. 

przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

projektu „Regulamin dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Mordy” 

Zrealizowana 

68 XXXV/263/2021

29.11.2021 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Realizowana 

69. XXXVI/264/2021

29.11.2021 r. 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mordy 

Zrealizowana 

70. XXXV/265/2021

29.11.2021 r. 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mordy  

 

Zrealizowana 

71. XXXV/266/2021

29.11.2021 r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 

Zrealizowana 

72. XXXV/267/2021

29.11.2021 r. 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok Zrealizowana 

73. XXXVI/268/2021

29.12.2021 r. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Mordy na lata 2022-2035 

Realizowana 

74. 

 

XXXVI/269/2021 

29.12.2021 r. 

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 

rok 

Realizowana 

75. XXXVI/270/2021

29.12.2021 r. 

ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej                       

w Mordach 

Realizowana 

76. XXXVI/271/2021

29.12.2021 r. 

ustalenia wysokości diety dla sołtysów za udział  

w naradach organizowanych przez Burmistrza Miasta 

 i Gminy Mordy 

Realizowana 

77. XXXVI/272/2021

29.12.2021 r. 

utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą 

ZIELONE GMINY 

Realizowana 

78. 

 

XXXVI/273/2021

29.12.2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej 

w Mordach z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zasad 

sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Miasta i Gminy Mordy   

Realizowana 

79. XXXVI/274/2021

29.12.2021 r. 

przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 

rok 

Realizowana 
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80. XXXVI/275/2021

29.12.2021 r. 

przyjęcia Miejsko – Gminnego Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok 

Realizowana 

81. XXXVI/276/2021

29.12.2021 r. 

przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mordach na 

2022 rok 

Realizowana 

82. XXXVI/277/2021

29.12.2021 r. 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy 

Realizowana 

83. XXXVI/278/2021

29.12.2021 r. 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących                      

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

Realizowana 

84. XXXVI/279/2021

29.12.2021 r. 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Mordach na 2022 rok 

Realizowana 

85. XXXVI/280/2021

29.12.2021 r. 

przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej                    

w Mordach na 2022 rok 

Realizowana 

 

 

III. Informacja o stanie mienia komunalnego 

     

Miasto i Gmina Mordy na dzień 1 stycznia  2021 roku posiadało mienie o wartości 

ewidencyjnej 66.073.993,51 zł. Na koniec 2021 roku wartość ewidencyjna mienia  wyniosła 

69.511.382,25 zł, co stanowi wzrost o 3.437.388,74 zł tj. o 4,95 %. 

Wzrost wartości majątku gminy nastąpił przede wszystkim z tytułu nakładów  

inwestycyjnych, poniesionych na:  

- budowę, przebudowę bądź modernizację dróg gminnych  w wysokości - 2.613.157,29 zł, 

- budowę i modernizację świetlic wiejskich - 631.336,51 zł, 

- modernizację w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (montaż instalacji 

fotowoltaicznej, modernizacja kotłowni) - 139.421,11 zł, 

- modernizację kotłowni w budynku Zespołu Oświatowego w Mordach - 100.000,00 zł, 

- modernizację budynków OSP (montaż instalacji fotowoltaicznej) - 39.898,00 zł. 

 

W roku 2021 dokonano zmniejszenia powierzchni gruntów, stanowiących zasób na 

terenie miasta Mordy o 1.470 m2, w związku z czym nastąpiło zmniejszenie ich wartości 

inwentarzowej o 30,00 zł w wyniku sprzedaży nieruchomości gruntowych (dz. nr 1817). 

Dokonano również zmniejszenia powierzchni gruntów, stanowiących zasób na terenie gminy 

Mordy o 918 m2, w związku z czym nastąpiło zmniejszenia ich wartości inwentarzowej  

o 339,97 zł w wyniku: 

- zmiany właściciela z mocy prawa przy podziale pod poszerzenie dróg powiatowych   

o 741 m2, w związku z czym nastąpiło zmniejszenie ich wartości inwentarzowej o 240,97 zł, 

tj. działki 428/2 o powierzchni 307 m2 i wartości 4,17 zł (obręb Radzików – Stopki) i działki 

287/1 o powierzchni 434 m2 i wartości 236,80 zł (obręb Czołomyje), które stały się 

własnością Powiatu Siedleckiego  

 - przeniesienia działki 287/4 o powierzchni 177 m2 o wartości 99,00 zł (obręb Czołomyje)  

z zasobu Gminy Mordy do dróg publicznych gminnych (dz. nr 287/4 przekazano na 

zwiększenie dróg publicznych gminnych). 
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Zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami publicznymi nastąpiło także wskutek 

podziału nieruchomości i przejęcia z mocy prawa na własność gminy od osoby fizycznej 

(decyzją) działki nr 786/1 o pow. 546 m2  i wartości 546,00 zł w obrębie Czepielin-Kolonia. 

W 2021 roku nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami publicznymi  

łącznie o 913 m2 o wartości inwentarzowej 835,00 zł (działka nr 786/1 o pow.546 m2 

i wartości 546,00 zł w obrębie Czepielin-Kolonia, działka nr 287/4 o powierzchni 177m2 

i wartości 99,00 zł w obrębie Czołomyje oraz komunalizacja działki 1910/1o pow. 190 m2 

i wartości 99 zł. 

W następstwie podziału  gruntów na terenie gminy Mordy wydzielono nowe działki, 

w tym: 

- w związku z podziałem działki nr 287 w obrębie Czołomyje o powierzchni 9.923 m2  

i wartości 5.410,80 zł wydzielono nowe działki: 287/1 o powierzchni 434 m2 i wartości 

236,80 zł, 287/2 o powierzchni 2.195 m2 i wartości 1.196,00 zł, 287/3 o powierzchni 7.117 m2 

i wartości 3.879,00 zł, 287/4 o powierzchni 177 m2 i wartości 99,00 zł (dz. nr 287/4 

przekazano na zwiększenie dróg publicznych gminnych), 

- w związku z podziałem działki nr 428/1 w obrębie Radzików-Stopki o powierzchni  

8.113 m2 i wartości 110,00 zł wydzielono nowe działki: 428/2 o powierzchni 307 m2 

i wartości 4,17 zł, 428/3 o powierzchni 2.825 m2 i wartości 38,30 zł, 428/4 o powierzchni 

4.981 m2 i wartości 67,53 zł. 

Nowo wydzielone działki o nr: 428/2 (obręb Radzików-Stopki) i 287/1 (obręb 

Czołomyje) o łącznej powierzchni 741 m2 i wartości inwentarzowej 240,97 zł zostały 

przekazane na poszerzenie dróg powiatowych, zmniejszając tym samym zasób gruntów 

gminy Mordy. 

W następstwie likwidacji gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Mordach, na podstawie uchwały Nr XXXII/235/2021 Rady Miejskiej  

w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r.,  nastąpiło z dniem 31.12.2021 r. przejęcie przez gminę 

mienia komunalnego o łącznej wartości 21.880.317,32 zł, w tym:                                                          

- gruntów, składających się z działek: 977/2, 979/2, 979/3, 981/2, 975, 35, o łącznej 

powierzchni 3,9889 ha o wartości inwentarzowej 27.132,00 zł, 

- budynków o łącznej wartości 1.718.850,83 zł, w tym: SUW w Czepielinie 1.695.146,03 zł, 

kontener 23.704,80 zł, 

- budowli o łącznej wartości 19.531.713,65 zł, w tym: oczyszczalnia ścieków 1.636.885,23 zł, 

wodociągi 12.353.098,86 zł, kanalizacja 3.149.904,34 zł, 

- urządzeń technicznych o wartości 161.334,60 zł, 

- środków transportu o wartości 272.365,25 zł, 

- wartości niematerialnych i prawnych 31.543,52 zł, 

- pozostałych środków trwałych o wartości 134.919,08 zł. 

Zmniejszenie wartości inwentarzowej mienia komunalnego o 83.904,98 zł nastąpiło  

w wyniku przekazania w dniu 31.12.2021 r. Gminnej Spółce Komunalnej Mordy Sp. z o.o. 

wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci środków transportu na podwyższenie kapitału 

zakładowego, w tym: 

- środków transportu o 81.743,53 zł, 

- pozostałych środków trwałych o 2.161,45 zł. 

Ponadto zmniejszenie wartości majątku gminy było spowodowane przez: 
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- sprzedaż drewnianego budynku byłej szkoły w Stoku Ruskim - 3.706,70 zł, 

- korektę wartości dotyczącą  modernizacji oświetlenia ulicznego (wycofanie błędnie ujętych 

kosztów projektu) - 2.875,47 zł, 

- rozbiórkę budynku handlowo-usługowego na pl. Zwycięstwa w m. Mordy - 108.514,00 zł, 

- likwidację samochodu pożarniczego OSP w Czepielinie - 47.125,84 zł. 

W 2021 roku uległa zmianie wartość urządzeń technicznych w wyniku: 

- przyjęcia darowizny od Urzędu Marszałkowskiego tj. drukarki 3D o wartości 21.860,25 zł, 

- likwidacji w związku z ich zużyciem - zmniejszenie o kwotę 40.964,60 zł. 

Wskutek dokonania w 2021 roku zakupu programów komputerowych, nastąpiło zwiększenie 

o 9.376,38 zł. 

W ciągu roku dokonano w poszczególnych jednostkach zakupu mienia komunalnego, 

stanowiącego wyposażenie o łącznej wartości 235.379,90 zł oraz zmniejszenia z tytułu 

likwidacji  wyposażenia o wartości 68.575,59 zł. 

 

Stan mienia w 2021 roku przedstawia poniższa tabela (przysługujące Gminie prawo 

własności): 

      

 

Lp. 

 

Wykaz mienia komunalnego  

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Grunty ogółem - 283,7849 ha 

- oddane w wieczyste użytkowanie – 1,0774 ha, 

- w zasobie mienia komunalnego na terenie m. Mordy  - 

8,4641 ha, 

- w zasobie mienia komunalnego na terenie gm. Mordy  

- 27,9829 ha 

- oddane w dzierżawę na terenie m. Mordy - 0,2507 ha 

- oddane w dzierżawę na terenie gm. Mordy - 3,7914 ha 

- przekazane w trwały zarząd na rzecz ZGK - 3,9889 ha 

- przekazane w trwały zarząd na rzecz Szkół -2,9017 ha 

- Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy 

Mordy - 2,6269 ha 

- drogi razem - 236,6898 ha, w tym drogi publiczne 

47,3680 ha i drogi wewnętrzne 189,3218 ha 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Lokale mieszkalne (ilość 20) 

- Mordy ul. Narutowicza 1/3 – 4 lokale, 

- Mordy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 –  

1 lokal, 

- Mordy Plac Zwycięstwa 6A – 2 lokale, 

- Mordy ul. Armii Krajowej 8/10 - 1 lokal, 

- Mordy ul. Kolejowa 5 – 6 lokali, 

- Radzików Wielki ul. Składowa 1 - 1 lokal, 

- Czołomyje 51 – 4 lokale, 

- Ptaszki 6B  – 1 lokal 

 

3. Lokale socjalne - Radzików Wielki ul. Składowa 1  - 1 lokal 
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4. 

 

Obiekty oświatowe 

- Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Kazimierza 

Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim, ul. Szkolna 5, 

- Zespół Oświatowy im. Waleriana Łukasińskiego  

w Mordach, ul. Kilińskiego 13 i ul. Kilińskiego 16 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Obiekty kulturalne 

- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna  im. Ireny 

Ostaszyk w Mordach ul. Kilińskiego 9, 

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mordach  

ul. Parkowa 9, 

- świetlica wiejska w Czepielinie 10A o pow. 198,59 m2  

w tym  oddział biblioteczny o pow. 57,10 m2, 

- lokal nr 1 świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim 

plac Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza 1 o pow. 

391,39 m2 - oddział biblioteczny o  pow. 27,60 m2, 

- świetlica wiejska o pow. 147,09 m2 w Klimontach 43A 

- świetlica wiejska o pow. 115,05 m2 w Krzymoszach 

40 E, 

- świetlica wiejska o pow. 172,42 m2 w Wyczółkach 11, 

- świetlica wiejska  o pow. 220 m2 w Wojnowie 7, 

- świetlica wiejska o pow. 167,25 m2 w Głuchowie 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale użytkowe 

- budynek byłej szkoły w Radzikowie - Stopkach 34  

o pow. 542 m2, 

- budynek byłej szkoły w Piórach Wielkich 1 o pow. 

107 m2, 

- budynek byłej szkoły w Krzymoszach 43A o pow.  

130 m2, 

- budynek byłej szkoły w Stoku Ruskim 79 o pow.  

250 m2, 

- budynek byłej szkoły w Ptaszkach 6B o pow.  

204,93 m2, 

- budynek byłej szkoły w Mordach ul. 3 Maja 2 o pow. 

649,88 m2, 

- budynek po sklepie w Suchodołku 19 o pow. 100 m2, 

- budynek UMiG Mordy w Mordach ul. Kilińskiego 9, 

- lokal użytkowy nr 8 o pow. 85,09 m2, Mordy Plac 

Zwycięstwa 3/8 (sklep), 

- lokal użytkowy nr 3B o pow. 55,00 m2, Mordy  

ul.11 Listopada 3 (pustostan), 

- lokal użytkowy nr 4 o pow. 75,90 m2,Mordy 

ul. Parkowa 9 (po Bibliotece), 

- lokal użytkowy nr 5 o pow. 143,70 m2, Mordy 

ul. Parkowa 9 (OSP), 

- lokal użytkowy w budynku byłej szkoły  

w Czołomyjach 51, 

- lokal użytkowy o pow. 131,40 m2 - ośrodka zdrowia  

w Radzikowie Wielkim ul. Składowa 1, 

- lokal użytkowy nr 2 świetlicy wiejskiej w Radzikowie 

Wielkim Plac Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza 1 – 

(remiza OSP) o pow. 60,70 m2 

 

 

 

 

- lokal użytkowy nr 5 o pow. 143,70 m2 - Mordy  

ul. Parkowa 9 (OSP), 
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7. 

 

 

Remizy OSP 

- lokal użytkowy nr 2  świetlicy wiejskiej w Radzikowie 

Wielkim Plac Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza 1, 

o  pow. 60,70 m2(remiza OSP), 

- remiza OSP Czepielin 10 B o pow. użytkowej 54,00m2 

- remiza OSP Czołomyje 14 o pow. użytkowej 63,00 m2 

- remiza OSP Wielgorz 30 o pow. użytkowej 179,00 m2 

- remiza OSP Rogóziec 14 o pow. użytkowej 86,00 m2 

- remiza OSP Stara Wieś 47 o pow. użytkowej  

267,00 m2 

- remiza OSP Stok Ruski 95 o pow. użytkowej 50,00 m2 

 

 

8. 

 

 

Obiekty sportowe 

- boisko sportowe w Mordach, 

- boisko sportowe w Krzymoszach, 

- siłownie na wolnym powietrzu – Otwarte Strefy 

Aktywności: w Mordach Plac Zwycięstwa i ul.  

11 Listopada 3, w Czepielinie 10A, w Radzikowie 

Wielkim Plac Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza 1 

9. Place zabaw - w Mordach Plac Zwycięstwa i ul. 11 Listopada 3, 

- w Czepielinie 10A, 

- w Radzikowie Wielkim Plac Ks. Kan. Kazimierza 

Dymitrowicza 1 

10. Tereny zieleni - w Mordach Plac Zwycięstwa 

- w Krzymoszach – ochrona konserwatorska lip 
 

11. 

 

Obiekty wodociągowe, 

kanalizacyjne i gazowe  

- sieć wodociągowa 145 km, 

- sieć kanalizacyjna ok. 12,3 km, 

- sieć gazowa – 46 szt. m. Mordy, 25 szt. gm. Mordy 

 

12. 

 

Środki transportu 

- samochody strażackie, 

- samochód komunalny do przewozu śmieci, 

- autobus szkolny, 

- samochody służbowe, 

- środki transportu Zakładu Gospodarki Komunalnej   

 

 

 

IV. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 

W Mieście i Gminie Mordy łącznie jest 21 lokali mieszkalnych (w tym jeden lokal 

socjalny) zlokalizowanych w 8 budynkach, a mianowicie: 

- 1 lokal (pustostan) w Ptaszkach 6B (budynek Ośrodka Alzheimer, 1 lokal na piętrze), 

- 4 lokale w Czołomyjach 51 (budynek po byłej szkole; 2 lokale na parterze, 2 lokale na 

piętrze), 

- 2 lokale (w tym 1 pustostan – lokal socjalny) w Radzikowie Wielkim ul. Składowa 1 

(budynek Ośrodka Zdrowia, 2 piętro), 

- 4 lokale w Mordach przy ul. Narutowicza 1/3 (2 lokale na parterze,1 lokal na piętrze,  

1 lokal na poddaszu), 

- 2 lokale przy Pl. Zwycięstwa 6A (1 lokal na parterze, 1 lokal na poddaszu - pustostan), 

- 1 lokal przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 (poddasze), 
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- 1 lokal przy ul. Armii Krajowej 8/10 (piętro), 

- 6 lokali przy ul. Kolejowej 5 (5 lokali na parterze, 1 lokal na poddaszu). 

 

W 2021 r. w Mieście i Gminie Mordy obowiązywały zasady wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy regulowane uchwałą Rady Miejskiej  

w Mordach Nr XXXIII/182/2001 z dnia 8 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 275, poz. 

7588), a od kwietnia 2021 r. uchwałą Nr XXVII/209/2021 z dnia 29 marca 2021 r. 

opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3165, zmienionej uchwałą  

Nr XXXII/237/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. 

poz. 7765. 

Ponadto do kwietnia 2021 r. obowiązywała uchwała Rady Miejskiej w Mordach  

Nr XLII//262/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2018 – 2022”  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 2580), w której przedstawiono zasób mieszkaniowy 

Miasta i Gminy oraz jego stan techniczny.  Uchwałą Nr XXVIII/210/2021 z dnia 29 marca 

2021 r. uchwalono nowy „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta i Gminy Mordy na lata 2021 – 2025” (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. 

poz. 3166), zmieniony uchwałą Nr XXXII/238/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. (opublikowaną 

w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 7766).  

Podstawowa stawka czynszu mieszkalnego wynosiła 2,00 zł i w zależności od 

wyposażenia lokalu była obniżana o odpowiedni % z uwzględnieniem czynników 

obniżających wartość użytkową lokalu, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.) wg poniższych zasad: 

1) brak instalacji centralnego ogrzewania – obniżka o 10%; 

2) brak centralnego ogrzewania, instalacji kanalizacyjnej, łazienki, wc – obniżka o 20 %; 

3) brak centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, łazienki, wc – obniżka 

o 40 %. 

Stawka czynszu lokalu socjalnego zgodnie z ustawą wynosiła 50% stawki czynszu 

mieszkaniowego,  czyli 1,00 zł.  

Roczny dochód z czynszów mieszkalnych wyniósł 14.967,46 zł, co pozwoliło na 

wykonywanie drobnych napraw w ramach bieżącej eksploatacji. 

 

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 

W Mieście i Gminie Mordy w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1) Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2028, 

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mordy, 

3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mordy, 

4) Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2020  

z perspektywą na lata 2021-2023, 

5) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy. 
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Realizacja celów określonych w dokumentach strategicznych – w 2021 roku przebiegała 

następująco: 

 

1. Obszar strategiczny – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

CEL STRATEGICZNY - Rozwój infrastruktury technicznej służącej poprawie życia 

mieszkańców gminy. 

CELE  OPERACYJNE: 

1) Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu technicznego 

dróg. 

2) Rozbudowa infrastruktury okołodrogowej. 

 

a) przebudowa i modernizacja dróg gminnych oraz ulic gminnych w mieście 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

Wartość 

zadania 

[w złotych] 

Uzyskane 

dofinansowanie 

w 2021 r. 

[w złotych] 

 

Parametry wykonanego 

zadania 

1. Budowa drogi gminnej  

nr 360501W  

w miejscowościach: 

Sosenki-Jajki, Rogóziec  

i Ptaszki. 

2 089 562,63 1 437 115,00 

(dofinansowanie 

w ramach 

Rządowego 

Funduszu 

Rozwoju Dróg) 

 

421 054,00 

(dofinansowanie 

w ramach 

Rządowego 

Funduszu 

Inwestycji 

Lokalnych) 

 

 

Inwestycja zrealizowana. 

Wybudowano odcinek drogi 

gminnej nr 360501W  

w miejscowościach: Sosenki-

Jajki, Rogóziec i Ptaszki  

o długości 1483,15 mb 

i szerokości 6,50 m jezdni  

o nawierzchni z betonu 

asfaltowego z poboczami 

obustronnymi gruntowymi  

z kruszywa łamanego  

o długości 1483,15 mb 

i szerokości 0,75 m każde 

wraz z odwodnieniem za 

pomocą rowów  

z przepustami, zjazdami na 

drogi wewnętrzne oraz 

działki i robotami w zakresie 

elementów organizacji ruchu. 

2. Przebudowa drogi gminnej  

w miejscowości Doliwo. 

45 527,22 

w tym  

z Funduszu 

Sołeckiego 

23 878,66 

0,00 Wykonano nawierzchnię 

(warstwę ścieralną) z betonu 

asfaltowego na istniejącej 

nawierzchni betonowej na 

odcinku drogi o  długości  

620 m i szerokości 3 m. 

3. Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Krzymosze 

(działka nr 599) oraz 

przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości  Lucynów 

159 700,00 

w tym 

z Funduszu 

Sołeckiego 

20 000,00 

0,00 Wykonano nawierzchnię 

(warstwę ścieralną) z betonu 

asfaltowego na  podbudowie 

z kruszywa łamanego  

o grubości 10 cm na odcinku 
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(działka nr 139) drogi o długości 642 m  

i szerokości 3 m. 

Droga o długości 1308 m 

została przebudowana na 

odcinku o długości 666 m 

przez Gminę Zbuczyn i na 

odcinku 642 m przez Miasto  

i Gminę Mordy. 

4. Przebudowa drogi gminnej 

(działka nr 71)  

w miejscowości 

Leśniczówka. 

19 286,61 

w tym 

z Funduszu 

Sołeckiego 

16 786,61 

0,00 Wykonano utwardzenie drogi 

tłuczniem dolomitowym  

z rozplantowaniem w ilości 

192 tony. 

Na to zadanie był złożony 

wniosek o dofinansowanie  

w ramach RFIL na 

inwestycje  

w miejscowościach po PGR, 

jednak JST nie otrzymała 

wsparcia finansowego. 

5. Przebudowa drogi gminnej 

Nr 360502W 

 w miejscowości Rogóziec. 

25 000,00 

w tym z 

Funduszu 

Sołeckiego 

11 764,39 

0,00 Wykonano nawierzchnię 

(warstwę wiążącą i ścieralną) 

z betonu asfaltowego na 

istniejącej nawierzchni 

asfaltowej na odcinku drogi  

o  długości 200 m  

i szerokości 5 m. 

6. Przebudowa drogi gminnej 

(cz. działki nr 203)  

w miejscowości Rogóziec. 

20 000,00 

w tym 

z Funduszu 

Sołeckiego 

12070,53 

0,00 Wykonano nawierzchnię 

(warstwę ścieralną) z betonu 

asfaltowego na istniejącej 

nawierzchni asfaltowej na 

odcinku drogi o długości  

120 m i szerokości 5 m. 

7. Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Radzików-

Kornica. 

100 000,00 

w tym 

z Funduszu 

Sołeckiego 

39 409,34 

 

0,00 Wykonano nawierzchnię 

(warstwę ścieralną) z betonu 

asfaltowego na istniejącej 

nawierzchni asfaltowej na 

odcinku drogi o długości  

740 m i szerokości 4 m. 

8. Przebudowa drogi gminnej 

Nr 360513W  

w miejscowości Wielgorz. 

131 689,34 

w tym 

z Funduszu 

Sołeckiego 

24 972,00 

50 000,00 

(dotacja  

z budżetu 

Województwa 

Mazowieckiego) 

Wykonano nawierzchnię 

(warstwę wiążącą i ścieralną) 

z betonu asfaltowego na 

podbudowie z kruszywa 

łamanego o grubości 10 cm 

na odcinku drogi o  długości 

530 m i szerokości 4 m. 

9. Modernizacja drogi gminnej 

(działka nr 728)  

w miejscowości Radzików-

Stopki. 

7 391,01 

w tym  

z Funduszu 

Sołeckiego 

7 391,01 

0,00 Wykonano utwardzenie drogi 

tłuczniem dolomitowym  

z rozplantowaniem w ilości 

75 ton. 

 



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY MORDY ZA 2021 ROK 

 

26 
 

 

b) przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Mordy 

 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa zadania 

Dotacja dla 

Powiatu 

Siedleckiego 

w 2021 r. 

[w złotych] 

 

 

Parametry wykonanego 

zadania 

1. Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 3638 w m. Krzymosze. 

74 313,00 Wykonano chodnik o długości 

585 m. 

 

 

2. 

Remont drogi powiatowej nr 3628W na 

odcinku Rogóziec – Suchodół Wielki. 

 

 

73 787,00 

Wykonano nawierzchnię 

asfaltową na odcinku drogi  

o długości 1300 m  

i szerokości 4,8 m oraz 

przepust i pobocza z kruszywa. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 3666W 

Stok – Lacki –Tarcze-Radzików Wielki-

Szydłówka-Olszanka na odcinkach  

w miejscowościach Radzików Wielki, 

Pióry Wielkie i Ostoje. 

0,00 Inwestycja w trakcie realizacji. 

W związku z uchwałą  

Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu 

w Siedlcach oraz uchwałą  

Nr XII/79/2019 Rady 

Miejskiej w Mordach zostało 

zawarte  pomiędzy stronami 

Porozumienie na realizację 

przez Miasto i Gminę Mordy 

zadania Powiatu Siedleckiego 

w celu przyspieszenia 

realizacji inwestycji  

i możliwości złożenia wniosku 

na jej dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                                               

Na opracowanie dokumentacji 

projektowej została podpisana 

umowa z wykonawcą na 

kwotę 91.070,00 zł.  

W związku z ustawą  

o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych nastąpiło 

przedłużenie procedury 

uzyskania zgody 

wodnoprawnej oraz podziału 

działek (okazania w terenie). 

Termin zakończenia prac 

przedłużono do 28.02 2022 r. 
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c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 

 

W 2021 roku zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 w ulicach: Narutowicza, 

Plac Zwycięstwa i 11-go Listopada w Mordach. Wykonano nawierzchnię jezdni, kanalizację 

deszczową oraz chodniki.  

 

3) Realizacja inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Koszty 

poniesione  

w 2021 r. 

[w złotych] 

 

Zakres wykonania w 2021 r. 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

z przyłączami w miejscowościach 

Krzymosze i Leśniczówka oraz 

oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Leśniczówka. 

237,00 

 

 

 

 

Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

Przewidziany okres realizacji  

w latach 2018-2023. W 2020 r. 

uzyskano decyzję-pozwolenie na 

budowę oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Leśniczówka oraz 

zgłoszenie na budowę kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami  

w miejscowościach Krzymosze  

i Leśniczówka. 

W 2021 r. przeprowadzono 

procedury przetargowe i podpisano 

umowę z Wykonawcą. Inwestycja 

jest w trakcie realizacji.                                                        

W  2021 r. wydatkowano środki na 

zakup dziennika budowy 17,00 zł, 

wykonanie tablicy informacyjnej 

220,00 zł. 

Na realizację w 2022 r. zadania 

otrzymano środki w wysokości 

1.400.000,00 zł z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

2. 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

z przyłączami w miejscowościach 

Czołomyje i Kolonia Mordy. 

0,00 Trwają prace projektowe, które 

przedłużają się ze względu na brak 

zgód na przejścia przez działki. 

3. Budowa sieci wodociągowej  

w miejscowości Ostoje. 

 

12 195,12 Opracowano dokumentację 

projektową i uzyskano Zgłoszenie 

na budowę. 

4. Budowa oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Kolonia Mordy. 
0,00 Inwestycja wieloletnia. 

Przewidziany okres realizacji  

w latach 2021-2024. W 2021 r. 

została podpisana umowa  

z wykonawcą na opracowanie 

projektu budowlanego -

wykonawczego na kwotę 

135.000,00 zł. Termin realizacji 

został przedłużony do  

31.03.2022 r. Na realizację zadania 
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JST otrzymała wstępną promesę na 

dofinansowanie inwestycji  

z Rządowego Funduszu Polski Ład 

- Program Inwestycji 

Strategicznych w wysokości 

14.250.000,00 zł tj. 95% 

przewidywanej wartości 

inwestycji. 

 

 

4) Poprawa funkcjonowania obiektów oświatowych, kulturalnych oraz sportowo-

rekreacyjnych 
 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

Koszty 

poniesione  

w 2021 r. 

[w złotych] 

Uzyskane 

dofinansowanie 

w 2021 r.  

[w złotych] 

 

Zakres wykonania 

 

1. Budowa świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Czołomyje. 

551 168,59 

w tym  

z Funduszu 

Sołeckiego

15 962,84 

 

500 000,00 

(środki  

z  Rządowego 

Funduszu 

Inwestycji 

Lokalnych) 

Inwestycja wykonana w 2021 r. 

Wybudowano i oddano do 

użytkowania budynek świetlicy 

wiejskiej w miejscowości 

Czołomyje. 

 

2. Modernizacja kotłowni  

w budynku Zespołu 

Oświatowego w Mordach. 

100 000,00 0,00 Zamontowano 2 kotły gazowe  

o mocy 69 kW każdy. 

3. Budowa altany na placu przy 

świetlicy wiejskiej  

w Radzikowie Wielkim. 

6 716,51 

w tym  

z Funduszu 

Sołeckiego

5 216,51 

0,00 Zadanie zostało wykonane. 

4. Modernizacja świetlicy  

w miejscowości Czepielin. 

35 357,76 

w tym  

z Funduszu 

Sołeckiego 

16 000,00 

0,00 Inwestycja zrealizowana w 2021r. 

Wykonano obróbki blacharskie  

z ołaceniem i orynnowaniem. 

5. 

 

Montaż monitoringu i alarmu 

w świetlicy wiejskiej  

w Radzikowie Wielkim. 

3 700,00 

w tym  

z Funduszu 

Sołeckiego 

3 700,00 

0,00 Inwestycja zrealizowana w 2021r. 

Zamontowano monitoring i alarm 

w budynku świetlicy wiejskiej  

w Radzikowie Wielkim. 

6. Budowa świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Pióry 

Wielkie. 

102 212,39 

w tym  

z Funduszu 

Sołeckiego 

26.808,82 

0,00 Inwestycja wieloletnia.  

W 2021 r. wykonano instalacje 

wewnętrzne, tynki wewnętrzne,  

posadzki z izolacjami cieplnymi 

oraz instalację fotowoltaiki. 

7. Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w Wojnowie. 

14.580,99 

w tym  

z Funduszu 

Sołeckiego 

14.580,99 

0,00 Inwestycja zrealizowana.  

W  2021 r. wykonano 

cyklinowanie i malowanie 

powierzchni podłóg drewnianych. 
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8. Modernizacja kotłowni  

w budynku Urzędu Miasta  

i Gminy w Mordach. 

99 480,96 0,00 Zamontowano 2 kotły gazowe  

o mocy 69 kW każdy. 

 

5) Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie: 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

Koszty 

poniesione  

[w złotych] 

Uzyskane 

dofinansowanie 

w 2021 r.  

[w złotych] 

 

Zakres wykonania 

 

1. Montaż instalacji 

fotowoltaicznej na budynku 

świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Wyczółki. 

23 056,80 

w tym  

z Funduszu 

Sołeckiego

17 318,58 

0,00 Inwestycja zrealizowana w 2021r. 

Zamontowano instalację 

fotowoltaiczną na budynku 

świetlicy. 

2. Montaż instalacji 

fotowoltaicznej na potrzeby 

OSP w Czepielinie. 

39 898,00 

w tym  

z Funduszu 

Sołeckiego 

9 898,00 

30 000,00 

(dofinansowane 

z WFOŚiGW) 

Zamontowano instalację 

fotowoltaiczną na budynku OSP. 

3. Montaż instalacji 

fotowoltaicznej na budynku 

Urzędu Miasta i Gminy  

w Mordach. 

39 940,15 0,00 Inwestycja zrealizowana w 2021r. 

Zamontowano instalację 

fotowoltaiczną na budynku 

Urzędu Miasta i Gminy  

w Mordach. 

4. Modernizacja oświetlenia na 

terenie Miasta i Gminy 

Mordy. 

20 150,00 

w tym  

z Funduszu 

Sołeckiego 

20 150,00 

0,00 Inwestycja w trakcie realizacji.  

W 2021 r. wykonano 

modernizację oświetlenia 

ulicznego  

w miejscowościach: Płosodrza, 

Olędy, Pieńki  

i Sosenki-Jajki, Wólka Biernaty, 

Wyczółki, Mordy. 

 

 

Zadania bieżące 

Konserwacja i naprawy oświetlenia drogowego na terenie administrowanym przez Miasto  

i Gminę Mordy w 2021 r. 

 

Informacja dotycząca zadań dotyczących budowy instalacji źródeł energii odnawialnej oraz 

energii alternatywnej na budynkach użyteczności w 2021 r.: 

1) budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Czołomyje, 

2) budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku strażnicy w miejscowości Czepielin, 

3) budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, 

4) budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry 

Wielkie, 
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5) budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Wyczółki, 

6) wdrażanie Programu Rządowego „Mój Prąd” dotyczącego budowy instalacji 

fotowoltaicznej, 

7) budowa sieci gazowych rozdzielczych w miejscowościach Wyczółki, Stok Ruski, Kolonia 

Mordy i Mordy -  zastąpienie spalanego paliwa stałego na paliwo gaz ziemny, 

8) pomoc mieszkańcom w przygotowaniu wniosków na termomodernizację budynków  

i wymianę kotłów c.o. w ramach programu „Czyste Powietrze”, 

9) poprawa funkcjonowania bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Mordy: 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

Wartość  

zdania 

[w złotych] 

Uzyskane 

dofinansowanie 

w 2021 r.  

[w złotych] 

1. Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony 

indywidualnej dla OSP Wielgorz. 

22.516,38 

Dotacja celowa 

Miasta i Gminy 

Mordy 3.378,38 

19.138,00 

z WFOŚiGW 

2. Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby  

OSP Czepielin. 

39 898,00 

w tym z Funduszu 

Sołeckiego  

9 898,00 

30 000,00 

z WFOŚiGW 

 

Rozbudowa infrastruktury teleinformacyjnej oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego: 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

Wartość 

zadania 

[w złotych] 

Dofinansowanie 

[w złotych] 

 

 

Uwagi 

1. Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie 

e-administracji i geoinformacji. 

0,00 0,00 Dotacja w kwocie 2.482,67 zł, 

została przekazana na rachunek 

Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego, 

bezpośrednio realizującego 

projekt. Wysokość wkładu 

własnego do Projektu uległa 

zmniejszeniu o kwotę 2.482,67 zł, 

w związku ze zwrotem 

niewykorzystanej części dotacji 

do budżetu gminy. 

 

Ochrona środowiska: 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Jednostka  

miary 

 

Ilość 

Uzyskane 

dofinansowanie 

w 2021 r. [w złotych] 

 

 

1. 

Dostawa uzdatnionej wody pitnej ze stacji 

uzdatniania wody w Czepielinie, tym: 

- na teren Miasta i Gminy Mordy; 

- na teren Gminy Paprotnia. 

 

 

m³/rok 

 

353 320 

 

292 365 

60 955 
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Dostawa uzdatnionej wody pitnej ze stacji 

uzdatniania wody w Olszance na teren 

gminy Mordy. 

 

1 460 

2. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów 

azbestowych. 

Mg 74,511 29 908,40 

(dotacja z WFOŚiGW) 

 

 

3. 

Segregacja, odbiór i utylizacja odpadów 

stałych z terenu Miasta i Gminy Mordy: 

- niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne; 

- odpady segregowane (tworzywa sztuczne, 

szkło, opakowania z papieru i tektury, 

zmieszane odpady opakowaniowe); 

- zużyte urządzenia elektryczne; 

- zużyte opony; 

- odpady wielkogabarytowe; 

- odpady budowlane 

- popiół; 

- odpady ulegające biodegradacji. 

 

 

Mg 

 

 

 

 

454,80 

 

256,42 

 

 

50,54 

8,48 

59,86 

2,04 

130,30 

106,04 

 

4. Odbiór i oczyszczanie odpadów ciekłych  na 

oczyszczalni w Mordach 

m³/rok 82 000  

5. Opłaty za odbiór padłych zwierząt zł 2.376,00  

6. Koszty realizacji „Gminnego programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt” 

 

zł 

5.556,28  

7. Opłaty za monitoring nieczynnego 

składowiska odpadów komunalnych 

zł 3.936,00  

8. Koszty oczyszczania i utrzymywania zieleni 

w mieście Mordy 

zł 126.500,00  

9. Pomoc mieszkańcom w przygotowywaniu 

wniosków o dofinansowanie wymiany 

źródeł ciepła i termomodernizacji budynków 

w ramach Programu „Czyste Powietrze” 

   

 

 

2. Obszar strategiczny – ROLNICTWO 

CEL STRATEGICZNY - Rozwój gospodarstw rolnych oraz wzrost dochodów rolników  

w gminie. 

 

CELE  OPERACYJNE:  

 

1) Wspieranie działań prowadzących do poprawy wydajności i jakości produkcji rolnej: 

a) współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w sprawie doradztwa 

oraz pomocy dla rolników aplikujących o środki z programów ukierunkowanym na 

obszary wiejskie – inwestycje w gospodarstwach wiejskich, 

b) udostępnianie miejsc do sprzedaży płodów rolnych, 

c) współpraca z Kołami Łowieckimi, uczestnictwo w szacowaniu strat spowodowanych 

przez dzikie zwierzęta w uprawach, 
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d) szacowanie strat spowodowanych w rolnictwie przez klęski żywiołowe, 

e) zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym, 

f) promocja działań. 

 

2)  Rozwój pozarolniczych form działalności gospodarczej 

 

a) kampania informacyjna wśród rolników na temat możliwości pozyskania środków 

finansowych na rozwój gospodarstw agroturystycznych oraz na różnicowanie 

działalności rolniczej i pozarolniczej poprzez przystąpienie JST do Lokalnej Grupy 

Działania „Ziemi Siedleckiej”, 

b) pomoc w organizacji szkoleń dla rolników w zakresie podejmowania dodatkowej 

działalności zbliżonej do rolnictwa, zmiany zawodu, 

c) bezpłatne doradztwo prawne, 

d) promocja produktu lokalnego. 

 

 3) Rozwój gospodarstw ekologicznych 

a) promocja zasad prowadzenia gospodarstw ekologicznych wśród mieszkańców, 

b) szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad 

prowadzenia gospodarstw ekologicznych oraz produkcji żywności ekologicznej, 

c) zaoferowanie doradztwa oraz pomocy dla rolników decydujących się prowadzić 

gospodarstwa ekologiczne, 

d) promowanie stosowania ekologicznych technik w produkcji rolnej. 

 

3. Obszar strategiczny – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

CEL STRATEGICZNY - Przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy poprzez kreowanie 

przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. 

 

CELE  OPERACYJNE: 

 

1) Kreowanie sprzyjających warunków dla rozwoju nowych i istniejących podmiotów 

gospodarczych oraz MŚP wykorzystując lokalne zasoby: 

a) wspieranie rozwoju MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) w gminie Mordy, 

b) bezpłatne doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej, 

c) stworzenie bazy informacji gospodarczych dla przedsiębiorców, 

d) pomoc administracyjno-organizacyjna dla przedsiębiorców w przygotowaniu procesu 

inwestycyjnego, 

e) współpraca z organizacjami wpierającymi podmioty gospodarcze, 

f) badanie i identyfikacja oczekiwań lokalnych przedsiębiorców oraz preferowanych 

przez nich zawodów, 

g) stworzenie bazy informacji o przedsiębiorcach, 

h) pomoc w działaniach na rzecz bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą, 
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i) wspieranie współpracy międzygminnej, międzyregionalnej, międzynarodowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem kontaktów z najbliższymi sąsiadami. 

2) Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej gminy: 

a) uzbrojenie nowych terenów pod inwestycje: 

- przebudowano drogi z wykonaniem nawierzchni utwardzonej, 

- przystąpiono do opracowywania projektów kanalizacji sanitarnej z przyłączami na  

  terenach wiejskich, 

b) promocja oferty inwestycyjnej gminy, 

c) zmieniono w części tekstowej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Mordy, 

d) zmieniono w części tekstowej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Mordy. 

3) Wsparcie tworzenia stowarzyszeń: 

a) udział Miasta i Gminy w Lokalnej Grupie Działania „Ziemi Siedleckiej” – pozyskano 

środki finansowe na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów, 

b) stworzono możliwości pozyskania środków dla przedsiębiorców poprzez Lokalną 

Grupę Działania, 

c) informowanie mieszkańców Miasta i Gminy o możliwościach zakładania 

stowarzyszeń, 

d) ułatwienia administracyjno-organizacyjne dla osób zrzeszających się 

w stowarzyszeniach, 

e) promocja stowarzyszeń, 

f) tworzenie Kół Gospodyń Wiejskich, 

g) wdrażanie Funduszu Sołeckiego, 

h) wdrażanie Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – MIAS Mazowsze. 

 

4. Obszar strategiczny – OŚWIATA, KULTURA, TURYSTYKA  I  SPORT 

CEL STRATEGICZNY - Poprawa jakości infrastruktury oświatowo-kulturanej oraz 

tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku. 

 

CELE  OPERACYJNE: 

 

1) Rozwój i modernizacja infrastruktury oświatowo-kulturalnej i sportowej: 

a) systematyczna modernizacja placówek dydaktycznych, 

b) budowa dwóch świetlic, 

c) systematyczna modernizacja i poprawa wyposażenia budynków świetlic i domu 

kultury, 

d) systematyczna modernizacja i doposażanie obiektów sportowych. 
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2) Zwiększenie dostępu do kultury jako sposobu spędzania wolego czasu: 

a) stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania „czasu wolnego” dla dzieci i młodzieży  

w domu kultury i świetlicach wiejskich, 

b) inspirowanie działań mających na celu poszerzenie zakresu działalności miejscowego 

domu kultury, 

c) organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych i okolicznościowych dla mieszkańców, 

d) udostępnianie niezagospodarowanych obiektów po byłych szkołach społeczności 

lokalnej, 

e) systematyczne poszerzenie oferty kulturalnej świetlic. 

 

3) Wyrównywanie barier w kształceniu na obszarach wiejskich z dużymi 

aglomeracjami: 

a) zwiększenie dostępu do nauki języków obcych, 

b) zachęcanie młodzieży do udziału w życiu społecznym i publicznym gminy, 

c) rozszerzenie pozalekcyjnej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży, 

d) współpraca z organizacjami pozarządowymi i Lokalną Grupą Działania Ziemi 

Siedleckiej w celu wykorzystania szansy na sfinansowanie działań ze środków 

zewnętrznych. 

4) Wykorzystanie i ochrona zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego oraz 

obszarów ekologicznych chronionych wraz z ich otoczeniem: - wspieranie merytoryczne  

zagospodarowania obiektów i terenów zespołu pałacowego w Mordach. 

5) Aktywna promocja oferty turystycznej Miasta i Gminy: 

a) promocja walorów turystycznych gminy, 

b) współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, 

c) inicjowanie międzygminnej  współpracy w zakresie wspólnej promocji turystyki, 

d) rozwój handlu i usług towarzyszących turystyce (rzemiosło, rękodzieło artystyczne, 

pamiątkarstwo), 

e) organizacja punktów informacyjnych (tablice informacyjne), 

f) zapewnienie dostępności informacji na temat wydarzeń o charakterze rekreacyjnym, 

kulturalnym, sportowym itp.  

 

6) Promocja lokalnych produktów kulinarnych: 

a) identyfikacja i promocja lokalnych specjałów kulinarnych, 

b) zorganizowanie imprez promujących miejscowe kulinaria, 

c) inicjowanie współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz integrowanie ich działań. 
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VI. Infrastruktura drogowa 

 

Komunikacja drogowa Gminy Mordy oparta jest na: 

- 1 drodze wojewódzkiej przebiegającej przez gminę Mordy: nr 698 (Siedlce – Łosice – 

Konstantynów – Terespol) o długości ok 15,6 km, 

- 23 drogach powiatowych, w tym 9 na terenie miasta Mordy, 4 na terenie Miasta i Gminy 

Mordy oraz 10 na terenie gminy Mordy -  o łącznej długości ok 78,6 km, 

- 33 publicznych drogach gminnych o łącznej długości  58,082 km, z czego ok. 33 km, 

posiada nawierzchnię bitumiczną, część dróg pokryta jest nawierzchnią betonową (ok 1 km), 

kostką (ok. 0,2 km), pozostałe posiadają nawierzchnię tłuczniową lub gruntową.  

Drogi wewnętrzne w większości służą do dojazdów do pól i transportu rolnego, przy 

których również znajdują się zamieszkałe budynki.   

Na terenie gminy na drogach publicznych umiejscowione jest 5 mostów. Drogi 

publiczne posiadają oznakowanie pionowe. Remonty dróg gminnych wykonywane są na 

bieżąco. 

 

Wykaz dróg gminnych – publicznych przedstawia poniższa tabela: 

 

Nr 

ewidencyjny 

drogi  

Nazwa drogi (przebieg) 

Całkowita 

długość drogi 

(km) 

Razem powierzchnia 

drogi w ha 

360501W 
Sosenki Jajki – 

gr. gm. Olszanka-Bejdy  
1,843 2,15 

360502W Skolimów Rogóziec -Sosenki Jajki 2,174 2,0511 

360503W 
Izdebki Wąsy -gr. gm. Zbuczyn- Pióry 

Wielkie 
1,325 1,45 

360504W Radzików Wielki - Wólka Soseńska 5,025 3,6125 

360505W St. Kol. Mordy - Radzików  - Stopki 4,983 5,5532 

360506W Krynki - gr. gm. Paprotnia - Olędy 1,338 1,0455 

360507W Koryciany - gr. gm. Paprotnia - Olędy 1,17 0,91 

360508W Hołubla - gr. gm. Przesmyki - Olędy 5,3 5,0431 

360509W Tarków- gr. gm. Przesmyki- Olędy 0,537 0,34 

360510W 
Stasin - gr. gm. Paprotnia - droga 

powiatowa 3617W 
3,85 2,0947 

360511W 
Stok Ruski - droga powiatowa 3615W 

(Czepielin Kol.) 
3,614 2,6347 
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360512W Wyczółki - Stok Ruski 3,272 3,2637 

360513W 
Krzymosze -Kol. Radzików Stopki 

droga powiatowa 3666W 
2,613 1,6342 

360514W Głuchów – droga powiatowa 3622W  2,212 1,31 

360515W 
Głuchów – droga powiatowa 3629W 

(Sosenki Jajki) 
3,092 2,25 

360516W Wólka Leśna - Wyczółki  1,64 1,1594 

360517W 

 

Droga wojewódzka 698 -Stara Wieś 

 

0,788 

 

0,33 

 

360518W 
Suchodół Wielki-gr. gm. Łosice- 

Rudnik 
1,078 0,44 

360519W 
Suchodół Wypychy - gr. gm. 

Olszanka -Bejdy 
1,218 0,56 

360520W Radzików Wielki - Radzików Kornica 0,866 0,7 

360525W Wyczółki 1,373 0,86 

360526W Głuchów-Wojnów 1,481 1,62 

360527W Radzików-Stopki 1,151 0,7476 

360528W Radzików Wielki 0,51 1,05 

360532W Czepielin-Kolonia - Czepielin 1,864 0,9394 

360533W Wojnów 0,777 0,99 

360529W Klimonty 1,294 1,16 

  MIASTO MORDY     

360521W miasto Mordy 0,1 0,1107 

360522W miasto Mordy 0,18 0,1425 

360523W miasto Mordy 0,2 0,2042 

360524W miasto Mordy 0,52 0,5377 

360530W miasto Mordy 0,489 0,7113 

360531W miasto Mordy 0,205 0,3002 

  RAZEM w km: 58,082 47,9057 

 

Publiczny transport zbiorowy na terenie Miasta i Gminy Mordy odbywa się na mocy 

porozumienia międzygminnego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu 

Siedlce przez Miasto i Gminę Mordy wykonywania zadań Gminy w zakresie prowadzenia 

lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

Na mocy w/w porozumienia obszar Miasta i Gminy Mordy obsługiwany jest przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. linią nr 14, która obejmuje 

miejscowości Wyczółki, Leśniczówka, Krzymosze, Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików -  

Kornica, Radzików Wielki. 
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VII. Ochrona środowiska 

 

Z zakresu ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Mordy podjęto następujące 

czynności: 

1) w dniu 31.12.2020 r. Miasto i Gmina Mordy zawarło umowę na „Wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie 

opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem 

Wielobranżowym Perro Marzena Golańska, Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki; 

2) w dniu 30.12.2020 r. Miasto i Gmina Mordy zawarło umowę z Gabinetem 

Weterynaryjnym Krzysztof Jakubiec, Trzebieszów Oddział w Mordach, ul. Narutowicza 19, 

08-140 Mordy w celu zapewnienia opieki weterynaryjnej  zwierzętom bezdomnym; 

3) W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy w 2021 r. przyjętego uchwałą  

Nr XXVIII/205/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29.03.2021 r. całkowity koszt 

realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (gotowość, wyłapywanie, 

odławianie, opieka, usługi weterynaryjne ) wynosił 17 291,11 zł.  

4) w dniu 02.02.2021 r. Miasto i Gmina Mordy zawarło umowę z Przedsiębiorstwem 

Geologicznym Sp. z o. o. ul. H. Bosaka 3 A, 25-514 Kielce na monitoring zrekultywowanego 

składowiska odpadów w Kolonii Mordy z ceną wykonania 3 936, 00 zł; 

5) w ramach zadania „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających 

azbest” na terenie województwa mazowieckiego zutylizowano 74,511 Mg azbestu na łączną 

kwotę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w wysokości 29 908,40 zł; 

6) w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zutylizowano 127,64 Mg odpadów na 

kwotę dofinansowania z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w wysokości 63 820,00 zł; 

7) w ramach zadania „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Mordy” ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” pozyskano 

dofinansowanie w kwocie 9 950, 00 zł; 

8) w 2021 r. udzielono Gminnej Spółce Wodnej Mordy dotacji w kwocie 5 000,00 zł na 

dofinansowanie zadania pn. „Remont rowów odkrytych Stok Ruski RC3 0 +000-0 + 930, 

RC11 0 + 000 – 0 + 290, Kolonia Czepielin RF 29 0 + 000 – 1 + 430 na obszarze działania 

Gminnej Spółki Wodnej Mordy”; 

9) w 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach złożono 104 wnioski o wycinkę drzew; 

10) w 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Mordach występował do Starosty Siedleckiego  

z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce gminnej; 

11) wprowadzono 62 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (budynki  

i lokale mieszkalne oraz niemieszkalne); 

12) przeprowadzono 35 kontroli dotyczących przestrzegania zakazu spalania odpadów  

w paleniskach domowych – we wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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Na terenie Miasta i Gminy Mordy działają następujące koła łowieckie:  

1) Wola-Warszawa  w Rudniku 37, 08-200 Łosice - obwód łowiecki nr 346, 

2) „Racjonalne Polowanie” w Siedlcach – obwód łowiecki nr 319, 327, 372, 

3) „Lis” w Warszawie – obwód łowiecki nr 338, 

4) „Las” w Siedlcach – obwód łowiecki nr 345, 357, 

5) „Brzozówka” w Warszawie – obwód łowiecki nr 356, 

6) „Ostoja” w Siedlcach – obwód łowiecki nr 363, 

7) „Lot-Haz” w Węgrowie – obwód łowiecki nr 380, 

8) „Hubert” w Siedlcach – obwód łowiecki nr 387. 

 

 

VIII. Gospodarka odpadami 

 

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań 

własnych gminy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). 

Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi                       

w 2021 roku określały szczegółowo uchwały Rady Miejskiej w Mordach, a mianowicie: 

- uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania 

zbiorników bezodpływowych z nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5868); 

- uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  

i Gminy Mordy” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 12838) zmieniona w dniu 30 grudnia 

2019 r. uchwałą Nr XV/110/2019 – Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 14; 

- uchwała 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 uaktualniającą wymagane przepisami prawa zmiany  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 12916), zmieniona w dniu 27 listopada 2019 r. uchwałą 

Nr XIV/101/2019 – Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 13752; 

- uchwała Nr XV/102/2019  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r.,  

poz. 12); 

- uchwała Nr XVI/124/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części             

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  na terenie Miasta i Gminy 

Mordy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 1828), (zmieniona w dniu 27 lutego 2020 r. 

uchwałą Nr XVII/127/2020 – Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 2813); 

- uchwała Nr XVII/128/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których 
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znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 2814); 

- uchwała Nr XVII/129/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mordy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., 

poz. 2815); 

- uchwała Nr XVII/130/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków  

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2020 r., poz. 2812). 

Rada Miejska w Mordach w uchwale Nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.                    

dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                  

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata                

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach położonych 

na terenie Miasta i Gminy Mordy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty. 

Obowiązujące w 2021 roku stawki opłaty to:  

- 15 zł od osoby miesięcznie – w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny; 

- 30 zł od osoby miesięcznie – w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia              

2020 r. istnieje możliwość zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, położonym na terenie Miasta i Gminy Mordy, kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, o kwotę 50 groszy od 

stawki obowiązującej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca. 

Zgodnie zaś z uchwałą Nr XVII/128/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 

2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe                        

i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtowa stawka 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wynosi: 

- 169,30 zł za rok – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

- 507,90 zł za rok – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

są wyposażane w worki służące do zbierania odpadów komunalnych segregowanych                 

i niesegregowanych. 

W zakresie wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy 

mogą również skorzystać z funkcjonującego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w Mordach, przy ul. Olchowej, czynnego w każdy 

czwartek i sobotę od godz. 09:00-13:00. Do punktu mogą być dostarczane odpady takie              
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jak: meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący              

z gospodarstw domowych, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe                         

i samochodowe, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku rozbiórek                       

lub remontów, na które nie są wymagane pozwolenia lub zgłoszenia, zużyte opony, 

przeterminowane leki, chemikalia, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

popiół. 

W dniu 02.03.2021 r. Miasto i Gmina Mordy podpisało z Gminną Spółką Komunalną 

Mordy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9, 08-110 Mordy umowę na wykonanie 

zadania pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2021 roku”.  Wykonawca 

wyłoniony został w drodze postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego  

w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

Na terenie Miasta i Gminy Mordy nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. W ramach umowy zawartej w dniu 26.10.2020 r. z Regionalną Instalacją do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Siedlcach, 

wszystkie odpady w 2021 roku przekazywane były do w/w instalacji.  

W 2021 roku nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

Koszty poniesione w 2021 roku związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta                  

i Gminy Mordy wynosiły  -  972 466,18 zł (w tym koszty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami).  

Zakładany dochód Miasta i Gminy Mordy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi wynikający ze złożonych deklaracji określono na kwotę – 997 267,30 zł, w tym 

wpływy z opłat pobieranych za odpady komunalne oraz wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat      

z tytułu podatków i opłat. Rzeczywiste wpływy w 2021 r. wyniosły 827 866,27 zł (w tym 

koszty upomnień i odsetki).  

Zgodnie z danymi meldunkowymi, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. gminę 

Mordy zamieszkiwało 5 667 osób, z czego 1 693  osób zamieszkiwało miasto Mordy.  

W oparciu o dane zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mordy zamieszkuje 4634 osób, z czego w mieście 

Mordy 1383 osób.  

Różnica pomiędzy liczbą osób zadeklarowanych, a zameldowanych na terenie Miasta                   

i Gminy Mordy wynika z faktu podejmowania nauki poza miejscem stałego meldunków przez 

wielu uczniów i studentów. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych 

zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy,                  

a nawet kraju.  

Według danych wynikających ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty                           

za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na dzień 31 grudnia 2021 r.                 

na terenie Miasta i Gminy Mordy baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi wynosiła 1524 nieruchomości zamieszkałych (w tym 2 spółdzielnie 

mieszkaniowe i 4 wspólnoty). 
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Poza systemem znajdują się wszystkie nieruchomości niezamieszkałe oraz budynki,                   

w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Przedsiębiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Mordy muszą mieć podpisane indywidualne umowy 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ustaw właściciele nieruchomości, którzy pozbywają 

się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy              

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi,                     

są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych 

przez: 

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie                   

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                 

i transportu nieczystości ciekłych lub 

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej – przez 

okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Na koniec 2021 roku nie stwierdzono przypadków, aby właściciele nieruchomości, nie 

zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, w imieniu których gmina powinna 

podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy. Jeżeli istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa  się nieczystości stałych bądź ciekłych  

w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy wszczyna postępowanie administracyjne  

w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania badany jest sposób pozbywania się odpadów 

lub nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości. 

Masa odpadów wyszczególniona w poniższych tabelach została ustalona na podstawie 

sprawozdań otrzymanych od firm odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok. 

 

Tabela1. Poszczególne rodzaje odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2021 roku. 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów                           

z nieruchomości [Mg1] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 454,8600 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

130,3000 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 17,8600 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 0,8000 

                                                           
1Mg (megagram) jest równoważny 1 tonie. Megagram jest jednostką przyjętą jako podstawowa w całej sprawozdawczości 

dotyczącej gospodarowania odpadami. 
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15 01 07 Opakowania ze szkła 114,2600 

15 01 00 Zmieszane odpady opakowaniowe 1,6200 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 122,6800 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 106,0400 

16 01 03 Zużyte opony 8,4800 

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

0,2584 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09  

do 16 02 13 

0,2584 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 3,9100 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 20 01 33 3,7090 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektronicznie inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

13,1760 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

29,1790 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 59,8600 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych  

2,0400 

 SUMA   1069,2834 

 

 
Wykres 1. Porównanie ilości zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu 

Miasta i Gminy Mordy w latach 2015-2021 (Mg). 
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Z uwagi na fakt, iż Miasto i Gmina Mordy dysponuje wyłącznie danymi dotyczącymi 

ilości odebranych odpadów komunalnych, nie zaś odpadów wytworzonych, dlatego powyższe 

dane należy traktować jako przybliżone. Należy wziąć pod uwagę, że mieszkańcy Miasta  

i Gminy Mordy zagospodarowali część odpadów komunalnych we własnym zakresie, np.: 

(papier, tekturę, drewno – jako paliwo, odpady kuchenne ulegające biodegradacji –  

w przydomowych kompostownikach i do dokarmiania zwierząt, odpady mineralne w tym 

frakcje popiołowe – jako nawóz). 

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta i Gminy Mordy  

w 2021 roku wynosiła 1069,8800 Mg z czego 454,8000 Mg stanowiły niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne tj. 42,51 % ogółu zebranych odpadów komunalnych.  

Poniższy wykres przedstawia poszczególne frakcje odpadów komunalnych odebranych             

u „źródła” z terenu Miasta i Gminy Mordy w latach 2019 - 2021.  

 

 

Wykres 2. Frakcje odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta i Gminy Mordy w  latach 2019 - 2021 r. 

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych                       

do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych wyniosła 161,57 Mg. Przedstawiona wartość wynika ze sprawozdania rocznego 

złożonego przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Mordy. 
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IX. Oświata i edukacja 

 

Miasto i Gmina Mordy, jako jednostka samorządu terytorialnego, w 2021 r. było 

organem prowadzącym Zespołu Oświatowego w Mordach (Szkoła Podstawowa im. 

Waleriana Łukasińskiego i Przedszkole Samorządowe) oraz Szkoły Podstawowej  

im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim.  

 

Plan wydatków na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą  

w 2021 rok wynosił 9.360.043,84 zł, wydatki wyniosły 8.772.104,48 zł, co stanowi 93,72 % 

planu, w tym:  

1) Zespół Oświatowy w Mordach – plan 6.446.074,96 zł, wykonanie 6.063.837,29 zł, 

2) Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – plan 2.001.831,29 zł., wykonanie 

1.912.086,29 zł.  

Środki finansowe na funkcjonowanie oświaty pochodziły z następujących źródeł:  

1) subwencja oświatowa 3.872.869,00 zł,  

2) dotacje celowe na zadania zlecone 48.501,76 zł,   

3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 156.273,90 zł,  

4) środki własne gminy 4.581.959,82 zł (w tym na zadania, które winny być sfinansowane  

z subwencji oświatowej 2.725.004,18 zł),   

5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria 

przyszłości" 112.500,00 zł.  

Do zadań własnych gminy z zakresu oświaty należy prowadzenie: przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i dowożenie uczniów do szkół. 

Wydatki na realizację tych zadań oraz wydatki inwestycyjne (modernizacja kotłowni  

w Zespole Oświatowym) wyniosły 1.956.955,64 zł.  

W 2021 roku gmina dołożyła 2.625.004,18 zł do wydatków na oświatę. 

 

Wychowankowie przedszkoli samorządowych - rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022 
 

2020/2021 

Lp. Przedszkole 
liczba 

oddz. 

Dzieci wg urodzenia 

2,5 – 3 

latki 

3 

latki 

4 

latki 

5 

latki 

6 

latki 

7 

latki 
Ogółem 

1. 

Przedszkole 

Samorządowe w Zespole 

Oświatowym w Mordach 

8 1 22 26 28 35 0 112 

 

2021/2022 

Lp. Przedszkole 
liczba 

oddz. 

Dzieci wg urodzenia 

2,5 – 3 

latki 

3 

latki 

4 

latki 

5 

latki 

6 

latki 

7 

latki 
Ogółem 

1. 

Przedszkole 

Samorządowe w Zespole 

Oświatowym w Mordach 

8 2 24 23 29 33 0 111 



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY MORDY ZA 2021 ROK 

 

45 
 

Wychowankowie oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych  

- rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022 

 

Lp. Oddziały „0” 

liczba 

wychowanków 

2020/2021 

liczba 

oddziałów 

2020/2021 

liczba 

wychowanków 

2021/2022 

liczba 

oddziałów 

2021/2022 

1. 

Szkoła Podstawowa im.  

Ks. Kan. Kazimierza 

Dymitrowicza w Radzikowie 

Wielkim 

15 1 23 1 

 

Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 
 

2020/2021 

Lp. Szkoła 
liczba 

oddz. 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła Podstawowa  

im. Waleriana Łukasińskiego  

w Mordach w Zespole 

Oświatowym w Mordach 

17 267 31 30 24 30 11 48 62 31 

2. 

Szkoła Podstawowa  

im. Ks. Kan. Kazimierza 

Dymitrowicza w Radzikowie 

Wielkim 

8 62 5 7 6 4 7 12 15 6 

Razem 25 329 36 37 30 34 18 60 77 37 

 

2021/2022 

Lp. Szkoła 
liczba 

oddz. 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła Podstawowa  

im. Waleriana 

Łukasińskiego  

w Mordach w Zespole 

Oświatowym w Mordach 

17 275 35 33 29 26 29 13 47 63 

2. 

Szkoła Podstawowa  

im. Ks. Kan. Kazimierza 

Dymitrowicza  

w Radzikowie Wielkim 

8 61 5 5 6 6 4 8 12 15 

Razem 25 336 40 38 35 32 33 21 59 78 
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Prace remontowe obiektów oświatowych 

 
W 2021 roku zostały zrealizowane następujące prace remontowe obiektów oświatowych: 

 

Lp. 
Nazwa jednostki 

oświatowej 
Zakres wykonanych prac 

Wartość  

w zł 

1. 

 

Zespół Oświatowy  

w Mordach 

Łazienka ( układanie terrakoty).  

Konstrukcja i montaż kabin 

3.500,00 

Harcówka (malowanie ścian, wykonanie półek, 

urządzenie mini muzeum)przy współpracy  

z Ośrodkiem Wychowawczym z Wojnowa 

800,00 

Zakup meblościanki do sali przedszkolaków  

w budynku C 

2.950,00 

Zakup 5 tablic tekstylnych na korytarz w budynku A 

(finansowała rada Rodziców) 

704,00 

Malowanie ścian i sufitu oraz ułożenie paneli  

i listwowanie w Sali nr 1 budynek A 

2.795,67 

Szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitu na 

korytarzu 1 piętrze w budynku B 

2.350,37 

Malowanie ścian i sufitów w salach Przedszkola 

Samorządowego w budynku C 

1.025,91 

Szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitu na 

korytarzu 1 piętrze w budynku A 

2.250,10 

2. 

Szkoła Podstawowa  

im. Ks. Kan. Kazimierza 

Dymitrowicza 

w Radzikowie Wielkim 

Malowanie korytarzy. 6.840,99 

Malowanie elementów wyposażenia placu zabaw 580,38 

Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej  

i korytarzu 
6.266,98 

Razem   30 064,40 

 

 

1. Działalność Zespołu Oświatowego w Mordach 

 

1) Baza lokalowa 

Zespół Oświatowy im. Waleriana Łukasińskiego funkcjonuje w 3 budynkach: 

Budynek A; Kilińskiego 13 – klasy I -IV i 5 grup przedszkolnych (zerówki, pięciolatki i jedna 

grupa czterolatków), Budynek B; Kilińskiego 16 – klasy V - VIII i Budynek C; 11-Listopada 

– oddziały przedszkolne: trzy;- jedna gr. czterolatków. 

Budynek A wyposażony jest w 2 niepełnowymiarowe sale gimnastyczne, 10 sal 

dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej, 5 sal dla oddziałów przedszkolnych, 

kuchnię, świetlicę połączoną ze stołówką, gabinet logopedyczny, gabinet psychologa  
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i pielęgniarki szkolnej. Budynek B wyposażony jest w pełnowymiarową salę gimnastyczną, 

siłownię, 10 sal dydaktycznych, stołówkę połączoną ze świetlicą, gabinet pedagoga szkolnego 

i gabinet pielęgniarki. Budynek C posiada 3 sale dla oddziałów przedszkolnych. Sportową 

bazę uzupełniają 2 boiska; 1 wymiarowe w budynku A (sztuczna trawa) i 1 w budynku B 

(podłoże asfaltowe). Przy budynku C usytuowany jest plac zabaw.  

Budynki szkolne i otoczenie (boiska, plac) zarządzane przez dyrektora spełniają 

podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Rokrocznie wzbogacana jest 

baza poprzez dokonywanie zakupów sprzętu i pomocy dydaktycznych z funduszy 

zewnętrznych i własnych.  

Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe i wewnętrzną sieć z dostępem do Internetu 

obejmującą wszystkie budynki. W strukturze szkoły funkcjonuje blok żywienia, gdzie 

sporządza się 3 posiłki dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek). Działalność 

dydaktyczna obejmuje również bibliotekę szkolną, a opiekuńcza świetlicę.  

Wyposażenie w nowoczesne pomoce: tablice interaktywne – 13, projektory 

multimedialne – 13, laptopy – 25, komputery do celów dydaktycznych – 30 , laptopy w ilości 

25 sztuk oraz tablety w ilości 14 sztuk przeznaczonych do nauki zdalnej. 

 

2) Organizacja pracy  

Praca zorganizowana jest w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzany przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy na kolejne lata szkolne, po uprzednim zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczną, Związki zawodowe i Kuratorium Oświaty. Przedszkole 

Samorządowe funkcjonujące w ramach Zespołu Oświatowego w Mordach realizuje 

wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 5 lat i roczne obowiązkowe wychowanie 

przedszkolne dla dzieci 6 - letnich. Klasy I – VIII szkoły podstawowej pracują w systemie 

jednozmianowym. 

 

3) Dowożenie  

Dzieci dowożone były trzema środkami transportu. Jeden autobus stanowiący 

własność Miasta i Gminy Mordy obsługiwany był przez kierowcę – pracownika Urzędu 

Miasta i Gminy, natomiast funkcję opiekuna pełnili pracownicy Zespołu Oświatowego  

w Mordach. Autobusem gminnym dowożone były dzieci z miejscowości: Klimonty, Pieńki, 

Wyczółki, Stok Ruski, Olędy, Głuchówek. Dzieci z pozostałych miejscowości dowożone były 

dwoma autobusami firmy zewnętrznej na podstawie umowy. Przewoźnik zapewniał także 

opiekę dzieciom, zatrudniając opiekuna. Takie rozwiązanie funkcjonowało przy dowożeniu 

dzieci z miejscowości: 

- Obwód nr 1 – Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara 

Wieś, Głuchów, Ptaszki, Sosenki-Jajki, Wólka Soseńska 

- Obwód nr 2 – Czepielin, Czepielin Kolonia, Ogrodniki, Czołomyje, Doliwo, Kolonia 

Mordy. 

 

4) Realizowane zadania oświatowe i zajęcia pozalekcyjne 

Miasto i Gmina Mordy realizuje zadania oświatowe wynikające z ustaw  

i rozporządzeń wykonawczych regulujących te kwestie poprzez zabezpieczenie działalności 

szkoły, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, finansując 

ich dowóz do specjalnych placówek oświatowych poza terenem gminy.  
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Zadania są realizowane przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa- 

subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz ze środków własnych gminy.  

W szkole, w okresie nauczania stacjonarnego aktywnie działały: - Szkolne Kółko 

Caritas, - Samorząd Uczniowski, – wolontariat, - Drużyna Harcerska „Ciekawi świata”,  

- Gromada Zuchowa, - SKS.  

 

5) Wykonanie budżetu 2021 roku:  

Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Zespołu Oświatowego  

w Mordach zaplanowano kwotę: 6 446 074,96 zł, z czego wydatki w 2021 r. wyniosły:  

6 063 837,29 zł tj. 94,07%. 

 

6) Stypendia  

W 2021 r. przyznano stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Mordy czterem uczniom 

Zespołu Oświatowego w Mordach. 

 

7) Uroczystości (imprezy) szkolne i gminne oraz osiągnięcia w konkursach i zawodach 

organizowanych przez inne instytucje 

W 2021 roku uczniowie brali udział w wielu konkursach i imprezach o charakterze 

szkolnym i lokalnym organizowanych lub współorganizowanych przez szkołę jak i instytucje 

pozaszkolne. 

Konkurs recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego, etap powiatowy: uczennica klasy  

II Barbara Popłońska zajęła II miejsce, uczennica klasy IVB Agnieszka Lipińska zajęła III 

miejsce w finale powiatowym w Siedlcach. 

Uczniowie brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka 

Angielskiego „Leon”. Dwoje uczniów zajęło w tym konkursie 10 i 11 miejsce. 

Uczniowie klasy 3b zdobyli I miejsce w wojewódzkim konkursie filmowym "Dobrze 

nakręceni". Zadaniem było przygotowanie krótkiego filmu, który miał dać odpowiedź na 

pytanie: "Czym są dla Ciebie dobre nawyki żywieniowe?" Uczniowie pod kierunkiem pani 

Renaty Teodorczuk i przy wsparciu pani Katarzyny Konopki z wielkim zaangażowaniem 

przystąpili do tego zadania. Ich praca została zauważona i nagrodzona. W konkursie zdobyli 

nagrodę główną czyli 6 warsztatów "Małych kroków", które zostaną przeprowadzone przez 

Organizatora dla całej klasy oraz nagrody rzeczowe.  

Uczniowie klasy IIIa szkoły zaangażowali się w przygotowanie pracy plastycznej  

pt. „Jestem Ekobohaterem” w ramach  Ogólnopolskiego Konkursu „Nauka z klasą”. 

Organizatorem działania był Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. sp. j. z siedzibą we 

Wrocławiu. Zadaniem konkursowym było przedstawienie, w jaki sposób dzieci dbają  

o środowisko. W konkursie tym uczniowie zajęli 9 miejsce i znaleźli się w grupie finalistów 

wśród 20 szkół z całej Polski. Klasa wygrała 20 tys. zł. Inicjatorem i koordynatorem projektu 

była Pani Ewa Kruszyńska. 

Od września do grudnia 2021 r. w ramach zajęć edukacyjnych uczniowie klasy IIIb 

systematycznie realizowali program profilaktyczny „Wspólne kroki w Cyberświecie”. 

Głównym celem projektu było ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które 

sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią 

przed uzależnieniem od nich.  

Od października uczniowie klasy IIIa brali udział w ogólnopolskim programie 

edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”, zorganizowanym przez właściciela sieci 

sklepów „Biedronka”. Celem programu było pokazanie dzieciom piękna polskiej przyrody 



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY MORDY ZA 2021 ROK 

 

49 
 

oraz odkrywanie sekretów otaczającego ich środowiska. Praca konkursowa miała 

przedstawiać mapę „małej ojczyzny” z regionalnymi zwierzętami chronionymi – organizator 

p. Ewa Kruszyńska. 

Uczniowie klasy VIIIa w październiku 2021 r. przystąpili do konkursu oświatowego  

o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego VI edycji programu „Być jak Ignacy”. Tajemnicze 

zniknięcie Ignacego, organizowane przez K&Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Celem tego konkursu było m.in. kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzacja wiedzy 

na temat polskiej myśli naukowej oraz polskich naukowców – ich wynalazków, odkryć, 

dokonań – organizator p. Renata Kowalczyk. 

Odbyło się jeszcze wiele innych konkursów, w których uczniowie Zespołu 

Oświatowego w Mordach chętnie uczestniczyli. 

 

8) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji 

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami na terenie Miasta  

i Gminy: z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Miejską, Poradnią 

Psychologiczno - Pedagogiczną, Policją, Radą Rodziców, Parafią, Ochotniczą Strażą Pożarną, 

Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Na zewnątrz szkoła wychodzi  

z formami współpracy do Kuratorów Sądowych, Nadleśnictwa Siedlce, schroniska dla 

zwierząt, Caritas.  

Szkoła regularnie organizuje uroczystości i imprezy na terenie szkoły, Domu Kultury 

lub miasta. Uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez MGOK i inne 

szkoły. 

Ważna jest też współpraca z Policją, która przeprowadza pogadanki wśród uczniów  

o tematyce bezpieczeństwa. Szkoła organizuje wyjazdy do teatrów, kin i muzeów. Uczniowie 

nie tylko oglądają przedstawienia, ale również biorą aktywny udział w warsztatach i lekcjach 

muzealnych.  

 

2. Działalność Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza 

w Radzikowie Wielkim 

 

1) Baza lokalowa  

Bazę lokalową Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza 

w Radzikowie Wielkim stanowi 10 sal dydaktycznych oraz sala gimnastyczna. Szkoła 

korzysta z wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w piłkę, pełnowymiarowego boiska 

do piłki nożnej oraz placu zabaw. Budynek szkolny i otoczenie (plac) zarządzane przez 

dyrektora, spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. 

Systematycznie wzbogacana jest baza poprzez dokonywanie zakupów sprzętu i pomocy 

dydaktycznych z funduszy zewnętrznych i własnych. Szkoła posiada pracownię komputerową 

i wewnętrzną sieć z dostępem do Internetu obejmującą cały  budynek. Działalność 

dydaktyczna obejmuje również bibliotekę szkolną, a opiekuńcza świetlicę. Szkoła posiada 

gabinety: profilaktyki przed medycznej, pedagoga i logopedy. Wyposażenie w nowoczesne 

pomoce: tablice interaktywne - 3, projektory multimedialne - 1, monitory interaktywne 

SMART Board - 2, telewizory - 2, komputery do celów dydaktycznych – 44, tablety  

z dostępem do Internetu – 25 szt. 
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2) Organizacja pracy  

Praca zorganizowana jest w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzany przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy na kolejne lata szkolne, po uprzednim zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczną, Związki zawodowe i Kuratorium Oświaty. Oddział przedszkolny 

realizuje wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 5 lat i roczne obowiązkowe 

wychowanie dla dzieci 6 - letnich. Klasy I – VIII szkoły podstawowej pracują w systemie 

jednozmianowym. 

 

3) Dowożenie  

Dzieci dowożone były autobusem firmy zewnętrznej na podstawie umowy. 

Przewoźnik zapewniał także opiekę dzieciom, zatrudniając opiekuna. Takie rozwiązanie 

funkcjonuje przy dowożeniu dzieci z miejscowości: Leśniczówka, Krzymosze, Wielgorz, 

Wielgorz Kolonia, Radzików - Stopki, Radzików - Kornica, Radzików Wielki Kolonia, Pióry 

Wielkie, Ostoje. 

 

4) Realizowane zadania oświatowe  

Miasto i Gmina realizuje zadania oświatowe wynikające z ustaw i rozporządzeń 

wykonawczych regulujących te kwestie, poprzez zabezpieczenie działalności w/w szkoły, 

a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, finansując ich 

dowóz do specjalnych placówek oświatowych poza terenem gminy.  

Zadania te są realizowane przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa- 

subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz ze środków własnych gminy.  

 

5) Wykonanie budżetu 2021 roku:  

Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej  

w Radzikowie Wielkim zaplanowano kwotę: 2 001 831,12 zł, z czego wydatki w 2021 r. 

wyniosły: 1 912 086,29 zł, tj. 95,52%. 

 

6) Stypendia  

W 2021 r. nie przyznano stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy uczniom 

Szkoły Podstawowej  im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim. 

 

7) Realizowane projekty i programy: 

a) „Program dla szkół” zachęca dzieci oraz ich rodziców do zdrowego odżywiania.  

W ramach tego programu uczniowie kl. I – V otrzymują bezpłatnie warzywa, owoce, 

przetwory mleczne. Jest on finansowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

i Unię Europejską. 

b) „5 porcji warzyw, owoców lub soku” - Dzięki udziałowi w programie uczniowie 

zdobywają wiedzę na temat zasad zbilansowanej diety, istotnej roli warzyw i owoców, 

a także kształtowane są prawidłowe postawy żywieniowe. 

c) Szkoła obchodziła Dzień Bezpiecznego Internetu. Na lekcjach informatyki, zajęciach 

z wychowawcami odbyły się spotkania związane z bezpieczeństwem internetowym. 

Uczniowie i rodzice uczestniczyli w spotkaniach poświęconych cyberbezpieczeństwu. 
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d) Uczniowie uczestniczą  w akcjach czytelniczych: „Jak nie czytam, jak czytam”,  

w ramach której w wyznaczonym przez organizatora dniu wszyscy uczniowie czytali 

wybrane przez siebie  książki; „Dorośli czytają – dzieci słuchają”. 

e) Od wielu lat uczniowie uczestniczą w programie „Bezpieczny & Niechroniony” 

organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji  z siedzibą w Radomiu – szkoła 

kontynuuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu 

drogowego. 

f) „Ratujemy i uczymy ratować”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”  - programy 

skierowane do uczniów klas I-III w szkoły podstawowej polegające na prowadzeniu 

zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci poznają zasady 

pierwszej pomocy, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla 

nich czymś naturalnym. 

g) „Szachy w mazowieckiej szkole” – w szkole prowadzone były dodatkowe szachowe 

zajęcia pozalekcyjne. 

h) Program profilaktyczny - „Nawigacja w każdą pogodę”. 

i) „Mała książka – wielki człowiek” - projekt sfinansowany przez Instytut Książki. 

j) Akcja „Pomaganie przez odkręcanie” – zbieranie nakrętek przekazywanych na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

k) „Sprzątanie Świata 2021”. 

l) „Góra Grosza” XXII edycja akcji Towarzystwa Nasz Dom. 

m) „Paczka na Kresy – Boże Narodzenie 2021” – zebrane przez uczniów, nauczycieli 

dary zostały przekazane przez organizatora Rodakom na Wschodzie. 

n) „Paczuszka dla maluszka” – charytatywna akcja Bożonarodzeniowa. 

o) „Pomóż i Ty” - wspieranie Fundacji dla Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych. 

p) Zbiórka dla zwierząt - podopiecznych stowarzyszenia „Zwierzoluby z Siedlec”. 

 

8) Uroczystości (imprezy) szkolne i gminne: 

W 2021 roku szkoła była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez o charakterze 

szkolnym i lokalnym, m.in.: 

a) Dzień Babci i Dzień Dziadka - nagranie programu –„Teleturniej Babcia i Dziadek 

roku”, 

b) Narodowe Czytanie 2021, 

c) Uroczystość w Choinie Ostojskiej - uczniowie przedstawili program religijno-

patriotyczny, złożone zostały kwiaty, zapalone znicze na mogile; uczniowie opiekują 

się mogiłą przez cały rok, 

d) Szkolne konkursy przedmiotowe i tematyczne: „Odblaski życia”, „Święty Mikołaj”, 

„Kardynał Karol Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”, „Mistrz tabliczki mnożenia”,  

konkurs pięknego czytania, „Walentynkowa kartka w języku angielskim”, konkurs 

ortograficzny, „Mój pomysłowy karmnik”, konkurs wiedzy o bezpieczeństwie  

w Internecie, konkurs wiedzy o sporcie, konkurs kaligraficzny, ekologiczny, „Stop 

przemocy”, „Chrońmy się przed koronawirusem”- konkurs plastyczny, „List do 

przyjaciela” – konkurs literacki, 
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e) W okresie nauczania zdalnego zorganizowane zostało czytanie poezji  

K. K. Baczyńskiego oraz czytanie Biblii, z okazji Dnia Matki przygotowany został 

koncert online piosenek w wykonaniu uczniów, 

f) Konkursy pozaszkolne: „Gwiazdkowych pomysłów czar”, „Z pasją o Mordach –  

z dala od nudy i uzależnień”, „Wielkanocna pisanka”, powiatowy przegląd kolęd, 

pastorałek i piosenek świątecznych, „List do taty”- konkurs organizowany przez 

Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy  

z Fundacją Cyryla i Metodego, „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta 

znasz i szanujesz” – konkurs organizowany przez KRUS Siedlce. 

g) Szkolne uroczystości m.in.: apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Święta 

Narodowego 3 Maja, Święto szkoły, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chłopaka, Dzień 

Dziecka, Ślubowanie kl I, Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, 

warsztaty robienia świec żelowych, klasowe wigilie. 

 

9) Osiągnięcia w konkursach i zawodach organizowanych przez inne instytucje 

a) Konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego – etap gminny – II i III  miejsce w kat. 

kl. IV-VI 

b) „Gwiazdkowych pomysłów czar” - konkurs organizowany przez M-GOK w Mordach: 

w kategorii oddziałów przedszkolnych: w kategorii klas I-III szkół podstawowych: 

dwa III miejsca, w kategorii klas IV - VI szkół podstawowych: I, II oraz III miejsce,  

c) „Wielkanocna pisanka” -  konkurs organizowany przez M-GOK w Mordach: 

w kategorii oddziałów przedszkolnych:  II miejsce oraz wyróżnienie, w kategorii klas 

I-III szkół podstawowych: I,  II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia, w kategorii klas 

IV -VI szkół podstawowych: III miejsce, w kategorii klas VII - VIII szkół 

podstawowych: II i III miejsce,  

 

10) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji 

Szkoła współpracuje z podmiotami wspierającymi szkołę tj.: - M-GOPS (pomoc materialna 

uczniom, projekty profilaktyczne, konkursy), -Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną, Filią 

Biblioteczną w Radzikowie Wielkim, Biblioteką Pedagogiczną w Siedlcach, - KRUS Siedlce 

(konkursy dla uczniów  związane z tematyką bezpieczeństwa na wsi), - Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim – pomoc psychologiczno-pedagogiczna,  

zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów, - Ośrodkiem Zdrowia w  Radzikowie 

Wielkim (edukacja zdrowotna), - M-GOK w Mordach  - konkursy, imprezy o charakterze 

kulturalno-oświatowym, - Parafią w Radzikowie Wielkim oraz Krzymoszach, - Komendą 

Miejską Policji w Siedlcach – Zespołem ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii 

oraz Wydziałem Ruchu Drogowego, Komisariatem Policji w Mordach, - Sądem Rejonowym  

w Siedlcach, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, - Starostwem Powiatowym w Siedlcach 

(konkursy, imprezy sportowo-rekreacyjne), - PSP w Siedlcach – wyjazdy edukacyjne 

uczniów, pokazy, szkolenia; - OSP w Radzikowie Wielkim, - Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Siedlcach, - Stowarzyszeniem TutajTeraz – organizowanie warsztatów 

tematycznych, - Fundacją Studencką Młodzi Młodym, dzięki czemu szkoła otrzymuje 

wsparcie 1% podatku, - Caritas w Siedlcach – udział wolontariuszy w prowadzonych akcjach 

charytatywnych, - MSCDN w Siedlcach – doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
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X. Bezpieczeństwo  i ochrona przeciwpożarowa 

 

1. Ochotnicze Straże Pożarne 

 

Na terenie Miasta i Gminy Mordy funkcjonuje czynnie 9 jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych: OSP w Czepielinie, OSP w Czołomyjach, OSP w Mordach, OSP w Starej 

Wsi, OSP w Wojnowie, OSP w Rogóźcu, OSP w Wielgorzu, OSP w Stoku Ruskim, OSP 

w Radzikowie Wielkim. Ponadto funkcjonują również dwie Młodzieżowe Drużyny 

Pożarnicze, tj. OSP Czepielin i OSP Mordy. 

Osiem jednostek wyposażonych jest w sprawne samochody specjalne –  

OSP w Czepielinie, OSP w Czołomyjach, OSP w Mordach, OSP w Starej Wsi, OSP 

w Wojnowie, OSP w Wielgorzu, OSP w Stoku Ruskim, OSP w Radzikowie Wielkim. Przez 

wymienione jednostki użytkowane są pojazdy: 

- ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze – 1 szt.,  

- średnie samochody ratowniczo-gaśnicze – 5 szt.,  

- lekkie samochody specjalne – 4 szt.  

Plan wydatków na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z budżetu Miasta  

i Gminy Mordy wynosił 206.027,60 zł, zaś wykonanie 181.910,08 zł, co stanowi 88,29 % 

planu. 

W 2021 roku przekazano jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych dotacje celowe 

na następujące cele: 

1) dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Wielgorzu – 3.378,38 zł. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 22.516,38 zł, z czego 19.138,00 zł stanowiła 

dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie przyznana jednostce OSP; 

2) dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach – 1.043,00 zł. Całkowita wartość 

zadania wyniosła 6.300,00 zł, z czego 5.243,00 zł stanowiła dotacja MSWiA, 

pozyskana przez jednostkę OSP. Pozostała część zadania w kwocie 14,00 zł stanowiła 

wkład własny jednostki. 

Ponadto pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie zadania 

„Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie”. W ramach zadania 

wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,88kW. Całkowity koszt inwestycji 

wyniósł 39.898,00 zł.  

Zrealizowano także trzy zadania ze środków funduszu sołeckiego w 2021 r.: 

1) montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie. Wkład własny do 

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie stanowiły fundusze sołeckie wsi Czepielin i Czepielin Kolonia w łącznej 

kwocie 9.898,00 zł; 

2) zakup dwóch gaśnic dla OSP w Starej Wsi w kwocie 1.600,00 zł; 

3) zakup materiałów do remontu budynku OSP w Starej Wsi w wysokości 3.000,00 zł 
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Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach działa Orkiestra Dęta, która rozsławia 

nasze Miasto i Gminę. Orkiestra prowadzona jest przez Kapelmistrza – Jacka Stokowskiego. 

Wśród jej członków są młodsi i starsi druhowie, w łącznej liczbie 20 osób. W 2021 r. przez 

sytuację pandemiczną w kraju, działalność Orkiestry była znacznie ograniczona. Występy 

ograniczyły się jedynie do uświetniania uroczystości gminnych i parafialnych.  

 

2. Komisariat Policji w Mordach  

 

 Na terenie Miasta i Gminy Mordy funkcjonuje Komisariat Policji obejmujący swoim 

zasięgiem Miasto i Gminę Mordy oraz Gminy Paprotnia, Korczew, Przesmyki i Zbuczyn, 

gdzie znajduje się Posterunek Policji. 

 Z uzyskanych informacji od Komendanta Komisariatu Policji, wynika, że na terenie 

działania Komisariatu Policji w Mordach ogółem stwierdzono i odnotowano:  

172 przestępstwa, w tym 111 o charakterze kryminalnym, 24 kradzieże z włamaniem, 

23 kradzieże, 25 wypadków drogowych, 5 przypadków znęcania się fizycznego  

i psychicznego, 2 przypadki uszkodzenia ciała, 7 przypadków uszkodzenia mienia,  

1 przypadek kradzieży pojazdu, 3 przypadki bójki; zatrzymano 37 nietrzeźwych kierujących; 

ujawniono 2161 wykroczeń; odnotowano 3 przypadki posiadania środków odurzających  

i środków psychotropowych. Nie odnotowano przypadków rozboju i nie ujawniono zdarzeń  

z udziałem nieletnich. Nie ujawniono żadnej uprawy konopi indyjskich. 

W kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym w 2021 r. stwierdzono  

7 przestępstw. 

Policjanci z Komisariatu Policji w Mordach dokonali zatrzymania 31 sprawców 

przestępstw na gorącym uczynku, przeprowadzili 1953 interwencji, z czego 1685 w miejscach 

publicznych i 268 domowych. 

 

 

XI. Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Mordy 

  

1. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Mordy w 2021 r.  

 

Budżet Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mordach  

w dniu 29 grudnia 2020 r., uchwałą Nr XXVI/191/2020. Do realizacji przyjęto następujące 

wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego: 

 

Wyszczególnienie Plan (w zł) 

DOCHODY w tym: 24.920.457,00 

dochody bieżące  24.663.057,00 

dochody majątkowe 257.400,00 

WYDATKI w tym: 26.554.657,00 

wydatki bieżące 24.582.042,23 
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wydatki majątkowe 1.962.614,77 

DEFICYT / NADWYŻKA - 1.624.200,00 

PRZYCHODY w tym: 2.624.200,00 

kredyty i pożyczki 596 773,09 

wolne środki 606.372,91 

przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

1.421.054,00 

ROZCHODY w tym: 1.000.000,00 

spłaty kredytów i pożyczek 500.000,00 

lokaty 500.000,00 

 

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach oraz Burmistrz Miasta i Gminy 

Mordy, dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz w planach przychodów 

 i rozchodów budżetu. Zmiany zostały dokonane 10 uchwałami Rady Miejskiej oraz  

20 zarządzeniami Burmistrza. Po dokonanych zmianach plany oraz realizacja budżetu 

przedstawiają się następująco:   

 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik 

realizacji w % 

Dochody w tym:  

-  dochody bieżące 

-  dochody majątkowe 

32.597.661,11 

26.687.301,25 

5.910.359,86 

32 731 053,92 

27 046 580,79 

5 684 473,13 

100,41 

101,35 

96,18 

Wydatki w tym:  

-  wydatki bieżące 

-  wydatki majątkowe 

29.864.503,19 

26.002.427,95 

3.862.075,24 

28 383 288,86 

24 592 091,93 

3 791 196,93 

95,04 

94,58 

98,16 

DEFICYT / NADWYŻKA + 2.733.157,92 + 4 347 765,06 159,07 

Przychody ogółem w tym: 

-  kredyty i pożyczki 

-  nadwyżka z lat ubiegłych 

-  wolne środki 

-  przychody z niewykorzystanych 

pieniężnych związanych ze 

szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu 

2.468.212,08 

0,00 

0,00 

973.296,00 

1.494.916,08 

2.638.137,09 

0,00 

0,00 

1.143.221,01 

1.494.916,08 

106,88 

0,00 

0,00 

117,46 

100,00 
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Rozchody ogółem w tym:  

-  spłaty kredytów i pożyczek 

-  przelewy na rachunki lokat 

5.201.370,00 

500.000,00 

4.701.370,00 

5.201.370,00 

500.000,00 

4.701.370,00 

100,00 

100,00 

100,00 

 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane  

w 100,41% wielkości planowanej. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 95,04%.  

Budżet na koniec roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4.347.765,06 zł.  

 

Wpływ na ten wynik miały:  

1. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane w 2021 r. w kwocie 

1.400.000,00 zł na realizację w 2022 roku wydatków majątkowych,  

2. otrzymane w 2021 r. środki z subwencji ogólnej w wysokości 2.688.870,00 zł na realizację  

w 2022 r. inwestycji wodno-kanalizacyjnych, 

3. otrzymane w 2021 r. środki w kwocie 112.500,00 zł z Programu „Laboratoria przyszłości"  

na wydatki w 2022 r. związane z projektem, 

4. niższy wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do ich planu, 

5. wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do ich planu.  

 

Przychody budżetu wyniosły 2.638.137,09 zł. Źródłem przychodów były:  

a) wolne środki w kwocie 1.143.221,01 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych  

na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych, 

b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 

1.494.916,08 zł.   

 

Rozchody budżetu wyniosły 5.201.370,00 zł z tytułu:  

a) spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 350.000,00 zł, 

b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł, 

c) lokat w kwocie 4.701.370,00 zł, ze środków, które wpłynęły w 2020 r. oraz 2021 r.  

z przeznaczeniem na wydatki roku 2022, w tym: 

- 500.000,00 zł środki z RFIL na inwestycje w 2022 r. (wpływ w 2020 r.), 

- 1.400.000,00 zł środki z RFIL na inwestycje w 2022 r. (wpływ w 2021 r.),  

- 2.688.870,00 zł środki z subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne  

    w 2022 r. (wpływ w 2021 r.), 

- 112.500,00 zł środki z Programu „Laboratoria przyszłości" na wydatki w 2022 r.     

    (wpływ w 2021 r.). 

Zadłużenie Miasta i Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku wyniosło 

3.895.388,61 zł, co stanowiło 11,90 % osiągniętych dochodów ogółem, w tym:  

- pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW na kwotę 455.388,61 zł,  

- kredyty bankowe na kwotę 3.440.000,00 zł.  
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Należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Miasto 

i Gmina Mordy nie posiadało.  

Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-27S)  

w wysokości 1.764.291,04 zł, niewymagalne w wysokości 485.459,39 zł oraz zobowiązania 

niewymagalne w wysokości 1.025.494,60 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  

 

 

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 

dzień 31 grudnia 2021 r. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 została przyjęta 

uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/190/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. W okresie 

sprawozdawczym dokonano 10 zmian WPF, w tym: 9 zmian dokonał organ stanowiący oraz  

1 zmianę dokonał organ wykonawczy. 

 

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały 

zwiększone o 7.677.204,11 zł i na dzień 31 grudnia wyniosły 32.597.661,11 zł.  

Planowane dochody bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku zostały 

zwiększone o 2.024.244,25 zł i na dzień 31 grudnia wyniosły 26.687.301,25 zł.  

Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 5.652.959,86 zł i na dzień 31 grudnia 

wyniosły 5.910.359,86 zł. 

 

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały 

zwiększone o 3.319.846,19 zł i na dzień 31 grudnia wyniosły 29.864.503,19 zł.  

Planowane wydatki bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku, zostały 

zwiększone o 1.420.385,72 zł i na dzień 31 grudnia wyniosły 26.002.427,95 zł.  

Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1.899.460,47 zł i na dzień 31 grudnia 

wyniosły 3.862.075,24 zł. 

 

Planowany deficyt budżetu w wysokości -1.624.200,00 zł został zmniejszony  

o 4.357.357,92 zł do kwoty +2.733.157,92 zł, wskutek czego stał się budżetem 

nadwyżkowym.  

 

Planowane przychody budżetu w wysokości 2.624.200,00 zł zostały zmniejszone  

o 155.987,92 zł do kwoty 2.468.212,08 zł i ustalone z następujących tytułów:  

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 973.296,00 zł, 

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach 

w kwocie 1.494.916,08 zł.  

 

Planowane rozchody budżetu zostały powiększone łącznie o 4.201.370,00 zł, z kwoty  

1.000.000,00 zł do kwoty 5.201.370,00 zł i pochodziły z następujących tytułów:  
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1) spłaty kredytów i pożyczek 500.000,00 zł, z tego:  

a) z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 350.000,00 zł,  

b) z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł,  

2) przelewu na rachunek lokat w kwocie 4.701.370,00 zł, tj. gromadzenia środków 

pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku 

bankowym, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przyszłych lat (2022 roku).  

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem na 

dzień 30 grudnia 2021 roku wyniosła 3,73 %, wskaźnik nie przekraczał relacji wynikających  

z art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 3.895.388,61 zł, co 

stanowiło 11,95 % planowanych dochodów ogółem.  

 

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zostały powiększone 

łącznie o 1.462.508,41 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły po stronie planu 

2.840.729,05 zł, a zostały zrealizowane na kwotę 2.790.641,09 zł, co stanowiło 98,24 % 

planu, w tym:  

- bieżące - plan 502,00 zł, wykonanie 502,00 zł, tj. 100,00 % planu,  

- majątkowe – plan 2.840.227,05 zł, wykonanie 2.790.139,09 zł, tj. 98,24 % planu. 

 

3. Podatki 

 

W 2021 r. wystawiono 4892 decyzje podatkowe na łączną kwotę 1.654.804,00 zł, 

 w tym 4501 decyzji wymiarowych i 391 decyzji zmieniających wymiar podatku. 

Złożono 131 deklaracji podatkowych, w tym: 

- 43 deklaracji na podatek od środków transportowych na kwotę 85.489,00 zł (dot. osób 

fizycznych), 

- 8 deklaracji na podatek od środków transportowych na kwotę 18.376,00 zł, z czego nastąpiło 

1 zwolnienie na kwotę 1.644,00 zł (dot. osób prawnych), 

- 15 deklaracji na podatek rolny na kwotę 4.751,00 zł (dot. osób prawnych), 

- 7 deklaracji na podatek leśny na kwotę 17.522,00 zł (dot. osób prawnych), 

- 41 deklaracji na podatek od nieruchomości na kwotę 641.041,00 zł,  

- 12 deklaracji na podatek od nieruchomości, w przypadku których nastąpiło zwolnienie na 

podstawie uchwały, na kwotę 11.619,00 zł (dot. osób prawnych).  

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości osób fizycznych z tytułu łącznych zobowiązań 

pieniężnych (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości) wynoszą 262.166,37 zł, w tym:  

1) zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 186.426,29 zł, 

2) zaległości w podatku rolnym wynoszą 61.715,43 zł, 

3) zaległości w podatku leśnym wynoszą 14.024,65 zł.  

Zaległości osób prawnych z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości na dzień  

31 grudnia 2021 r. wynoszą 383.928,57 zł, z czego: 

1) zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 383.928,57 zł, 

2) zaległości w podatku rolnym nie występują, 

3) zaległości w podatku leśnym nie występują. 
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Windykacja należności 

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto niżej wymienione czynności egzekucyjne.  

Do podatników (osób fizycznych jak i prawnych) przed przesłaniem upomnień 

podejmowane były działania informacyjne (powiadamianie telefoniczne), jeżeli zachodziło 

uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie 

obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Do osób fizycznych 

wykonano 156 upomnień telefonicznych na kwotę 67.395,50 zł. 

Do podatników – osób fizycznych, zalegających z płaceniem podatków wysłano 649 

upomnień na kwotę 228.053,93 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 158 

tytułów wykonawczych na kwotę 87.704,95 zł. 

Urząd Skarbowy w roku 2021 wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 18.039,33 

zł, w tym: należność główna – 16.044,03 zł, odsetki – 989,00 zł, koszty upomnień –  

1.006,30 zł. 

Zaległości 2 dłużników (osoby fizyczne) podatku od nieruchomości są wpisane do 

hipoteki na łączną kwotę 106.536,74 zł (należność główna). 

U osób fizycznych. 2021 r. przeprowadzono 12 kontroli podatkowych.  

Podatnikom – osobom prawnym wystawiono 9 upomnień na kwotę 7.711,48 zł.  

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 

30.076,95 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie 

występują.  

Podatnikom, którzy nie uiścili podatku od środków transportowych i nie złożyli 

stosownych deklaracji, wystawiono 2 decyzje, określające wysokość podatku od 2 pojazdów 

na kwotę 2.736,00 zł. Do zalegających podatników wysłano 10 upomnień na kwotę  

17.309,00 zł.   

Do Naczelników Urzędów Skarbowych wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 

1.728,00 zł.  

 

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską gmina utraciła 

dochody w łącznej wysokości 1.240.833,11 zł (osoby prawne 494.931,27 zł, osoby fizyczne 

745.901,84 zł), z tego:  

1) w podatku od nieruchomości 892.535,00 zł,  

2) w podatku rolnym 198.709,00 zł, 

3) w podatku leśnym 25.360,00 zł, 

4) w podatku od środków transportowych 124.229,11 zł, 

 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 13.263,00 zł,  

w tym: 

1) w podatku od nieruchomości osób prawnych 11.619,00 zł,  

2) w podatku rolnym nie występują, 

3) w podatku leśnym nie występują, 

4) w podatku od środków transportowych 1.644,00 zł. 

 

Umorzenie zaległości podatkowych – 5 902,00 zł, w tym: 

1) w podatku od nieruchomości 6,00 zł, 
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2) w podatku rolnym 60,00 zł,  

3) w podatku leśnym 3,00 zł, 

4) w podatku od spadków i darowizn 5 784,00 zł, 

5) odsetki 49,00 zł. 

 

W 2021 roku wpłynęły 4 wnioski o umorzenie podatku. W wyniku pozytywnego 

załatwienia 1 wniosku  Burmistrz umorzył zaległości w podatku rolnym, leśnym i od 

nieruchomości w łącznej kwocie 69,00 zł. W stosunku do 2 podatników wydano decyzję 

odmawiającą umorzenia podatku rolnego ze względu na brak środków – wykorzystanie 

krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie. Dla 1 podatnika wydano decyzję  

o umorzeniu postępowania – brak zaległości na dzień złożenia podania. 

 

 

XII. Kultura 

 

Na terenie Miasta i Gminy Mordy działają dwie instytucji kultury, które zajmują się 

upowszechnianiem kultury, tj.  Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mordach oraz Miejsko 

– Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach im. Ireny Ostaszyk wraz z filiami w Czepielinie  

i Radzikowie Wielkim. 

 

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mordach (M-GOK) 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mordach prowadzi działalność kulturalną na 

podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) oraz Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury, nadanego uchwałą Nr XXI/110/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia  

17 października 2012 r. Siedziba M-GOK mieści się w budynku o powierzchni ponad 616 m2, 

położonym w Mordach przy ul. Parkowej 9. 

Wysokość osiągniętych przychodów w 2021 r. to kwota 450.037,26 zł, na którą 

składają się m.in.: - dotacja podmiotowa 309.969,00 zł, - przychody własne 102.102,38 zł. 

Wysokość poniesionych kosztów to kwota 450.600,27 zł. 

 W 2021 r. z uwagi na trwającą sytuację epidemiczą  M-GOK zrealizował kilka  

projektów on – line, a mianowicie: walentynkowy koncert w wykonaniu Kamili 

Głuchowskiej, koncert z okazji Dnia Kobiet, XIII Koncert Piosenki Europejskiej, widowisko 

słowno – muzyczne z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

Ponadto M-GOK zrealizował m.in.: konkurs plastyczny – Wielkanocna Palma, pisanka, 

Koncert życzeń na Dzień Matki, Wakacje bez nudy z MGOK, konkurs historyczny - Polska 

Niepodległa, Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”, Bal seniora, Koncert kolęd  

w wykonaniu Marleny Uziębło podczas Gminnej Wigilii, Jasełka w wykonaniu uczniów  

z Zespołu Oświatowego w Mordach, „Niedzielne popołudnia z …..”  – cykl wydarzeń 

pokazujący twórców i artystów z Miasta i Gminy Mordy oraz sąsiednich gmin. 
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2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach(M-GBP) 

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach im. Ireny Ostaszyk działa na 

podstawie ustawy z dnia 27 czerwca1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 ze 

zm.). Biblioteka mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy  

ul. Kilińskiego 9. W skład M-GBP wchodzą dwie filie biblioteczne: w Czepielinie  

(w budynku świetlicy wiejskiej) oraz Radzikowie Wielkim (w budynku świetlicy wiejskiej). 

Biblioteka prowadziła w 2021 r. działalność kulturalno – oświatową poprzez: lekcje 

biblioteczne dla przedszkolaków, współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, współpracę 

z Kołem Emerytów i Rencistów w Mordach oraz Domem Pomocy Społecznej dla Osób  

z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach, imprezy plenerowe, udział w ogólnopolskich akcjach 

(m.in. Narodowe Czytanie), wystawy. 

Księgozbiór Biblioteki w 2021 r. liczył 16.550 woluminów. Liczba czytelników – 531. 

Wysokość osiągniętych przychodów w 2021 r. to kwota 359.646,82 zł, na którą składają się 

m.in.: - dotacja podmiotowa 229.936,44 zł, - dotacja z Narodowej Biblioteki 40.000,00 zł,  

- dotacja na realizację zadań Biblioteki powiatowej – 90.000,00 zł, - przychody własne  

5.710,38 zł, - darowizny rzeczowe – 5.294,63 zł. 

Wysokość poniesionych kosztów to kwota 359.970,82 zł. 

 W 2021 r. M-GBP zrealizowała projekt pn. „Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 

34.000,00 zł.  

Od 12 lutego 2020 r., na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 

Siedleckim a Miastem i Gminą Mordy, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach 

realizuje zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

 

 

XIII. Sport 

 

Na terenie Miasta i Gminy Mordy funkcjonują dwa kluby sportowe: 

- Miejski Uczniowski Klub Sportowy Polonez Mordy (MUKS Polonez), 

- Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” Krzymosze (LKS Grodzisk Krzymosze). 

oraz trzy Otwarte Strefy Aktywności: w Mordach, w Radzikowie Wielkim (plus plac zabaw 

dla dzieci) i w Czepielinie. 

Plan wydatków na 2021 r. na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 

wynosił 35.290,76 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 29.989,74 zł, co stanowi 

84,98% planu i zostały poniesione na częściowe finansowanie klubów sportowych: MUKS 

„Polonez Mordy” i LKS „Grodzisk-Krzymosze” oraz na utrzymanie obiektów rekreacyjno-

sportowych.  
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XIV. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

W budżecie Miasta i Gminy Mordy w roku 2021 na realizację zadań publicznych  

z priorytetowych obszarach, określanych przez Radę Miejską w Mordach w Programie 

Współpracy przeznaczono 15.000,00 zł. 

Obowiązujące obostrzenia i restrykcje z powodu panującej pandemii koronawirusa 

wpłynęły na zaprzestanie działalności społecznej w Mieście i Gminie Mordy. Zawieszono 

realizację zadań Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2021 rok, w tym nie zostały przeprowadzone otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych. 

 

 

XV. Działania promocyjne w 2021 r. 

 

Działania promocyjne Urzędu Miasta i Gminy Mordy w 2021 r., tak jak w ubiegłych 

latach, służyły przede wszystkim popularyzowaniu i prezentowaniu wartości kulturowych, 

tradycji oraz historii miejscowych obyczajów regionu Miasta i Gminy Mordy, które zostały 

zaprezentowane podczas wydarzeń periodycznych oraz jednorazowych. Czas pandemii 

koronawirusa nie pozwolił na podejmowanie wielu działań związanych z wydarzeniami 

kulturalnymi. Utrzymanie przynajmniej części ciągłości działań promocyjnych i kulturalnych 

w okresie izolacji był możliwy dzięki dostosowaniu się do obowiązujących ograniczeń 

sanitarnych oraz udostępnianiu wydarzeń online. 

 

Tabela przedstawia działania promocyjne Miasta i Gminy Mordy w 2021 r. 

 

Wydarzenie Opis Data / miejsce 
wydarzenia 

 

 

 

1. XII Festiwal 

Piosenki Europejskiej 

Ze względów epidemicznych po raz pierwszy festiwal 

odbył się w formie on-line, co zwiększyło zasięg  

i możliwość wzięcia w nim udziału. 

W dwóch kategoriach wiekowych 13-14 i 15-16 lat 

zgłoszenia wpłynęły, aż z 8 województw,  

a mianowicie: śląskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, 

zachodniopomorskiego, mazowieckiego, 

podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego i 

świętokrzyskiego. 

 

 
17.05.2021 r. 

 

Sala teatralna  

M-GOK   

w Mordach 

 

 

 

2. 101  rocznica Bitwy 

Warszawskiej oraz 

Święto Wojska 

Polskiego 

 

*współorganizacja:   

- Starostwo Powiatowe  

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego 

upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską zwaną 

"Cudem nad Wisłą" z 1920 r. rozpoczęły się o godzinie 

14.00, w lesie zwanym Choiną Ostojską polową Mszą 

świętą przy grobie Wojciecha Karczmarczyka, który 

zginął w tym miejscu na polu walki w 1920 roku. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika 

Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim 

przygotowali akademię patriotyczną. 

O godz. 17.00 w Mordach w kościele pw. św. Michała 

 

 

15.08.2021 r. 
 

- Las w Choinie 

Ostojskiej, 

- Kościół Parafialny 

 w Mordach, 

- Plac w centrum 

Miasta Mordy 
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w Siedlcach, 

- M-GOK w Mordach, 

- M-GBP w Mordach, 

- Parafia w Mordach, 

- Parafia w Radzikowie 

Wielkim 

- Orkiestra Dęta OSP 

Mordy, 

- Jednostki OSP  

z terenu Miasta i Gminy 

Mordy 

-18 Dywizja 

Zmechanizowana, 

- 1 Warszawska 

Brygada Pancerna, 

- Drużyna Harcerska 

Ciekawi Świata 

- ZGK w Mordach 

 

 

Archanioła odbyła się uroczysta Msza św. z posługą 

liturgiczną żołnierzy. W dalszej kolejności nastąpiło: 

wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego, odczytany 

został Apel Pamięci Poległych, Salwa Honorowa, 

Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego 

 w wykonaniu Wojskowej Orkiestry Siedlce. 

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem 

Poległym w wojnach z terenu Miasta i Gminy w latach 

1918 -1920. Asystę do Uroczystości wystawił 

Dywizjon Przeciwlotniczy 1 Warszawskiej Brygady 

Pancernej z ramienia 18 Dywizji Zmechanizowanej im. 

gen broni Tadeusza Buka oraz Harcerze z Drużyny 

Ciekawi Świata. 

Zwieńczeniem wydarzenia był koncert zatytułowany 

POLEGŁYM W LATACH  1918-1920 w 101. 

ROCZNICĘ „BITWY WARSZAWSKIEJ” w wykonaniu 

artystów scen teatrów i oper polskich. 

Podczas wydarzenia znajdowały się: 

- punkt spisowy NSP 2021 - punkt konsultacyjny  

w ramach Programu Priorytetowego 

 „Czyste Powietrze”, 

- punkt informacyjny dotyczący szczepień przeciwko 

COVID – 19 oraz możliwość zaszczepienia się w tym 

dniu, 

- konkursy i atrakcje dla dzieci oraz młodzieży, 

- loteria fantowa. 

 

3. Narodowe czytanie 

 

*współorganizacja: 

- M-GPB w Mordach 

- M–GOK w Mordach 

 

 

- VIII edycja Narodowego Czytania 

utworu Gabrieli Zapolskiej pt.: „Moralność Pani 

Dulskiej”. 

 

4.09.2021 r. 

 

Plac w centrum 

Miasta Mordy 

 

4. Uroczysta 

konferencja prasowa 

dotycząca 

przyłączenia Miasta  

i Gminy Mordy do 

krajowej sieci gazowej 

 
*współorganizacja z: 

- PSG, 

- M-GOK w Mordach 

 

 

Podczas Konferencji symbolicznie odpalono gazową 

pochodnię oraz poświęcono gazociąg. 

W  konferencji  wzięli udział między innymi: Poseł na 

Sejm Daniel Milewski, kierownik delegatury 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach 

Anna Kaszuba, Starosta Powiatu Siedleckiego Karol 

Tchórzewski oraz Prezes Zarządu Polskiej Spółki 

Gazownictwa Robert Więckowski. 

 

4.11.2021 r. 

 

Plac w centrum 

Miasta Mordy 

 
4. Gminna Wigilia 

 
*współorganizacja z: 
M-GOK w Mordach 

 

W wydarzeniu udział wzięli m. in. władze 

samorządowe, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek 

organizacyjnych, księża oraz mieszkańcy Miasta  

i Gminy Mordy. 

Całość uświetnił koncert kolęd i pastorałek  

w wykonaniu artystki Marleny Uziębło. 

 

13.12.2021 r. 
 

Sala teatralna  
M-GOK   

w Mordach 
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XVI. Działalność Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Mordach 

 

Miejsko – Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. 

działała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Miejsko – Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, przyjętego uchwałą 

Nr XXVI/193/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r. i Miejsko – 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętego uchwałą Nr XXVI/194/2020 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2020 r.  

W budżecie gminy na 2021 rok na realizację Miejsko - Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano 141.803,00 zł oraz 3.000,00 zł na realizację 

Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

Środki przeznaczone na realizację programów w całości pochodziły z wpłat 

przedsiębiorców za sprzedaż napojów alkoholowych  w 2020 roku.  

Zadania realizowane przez Komisję dotyczyły Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

1) działalność punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych od alkoholu. Z konsultacji terapeutycznej skorzystało 14 osób. 

Ogólna liczba udzielonych konsultacji wyniosła 39, 

2) wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych i ich rodzin - udzielono 146 porad;  

z konsultacji skorzystało 41 osób; komisja nie skierowała żadnej osoby uzależnionej 

od alkoholu do ośrodka terapii uzależnień,  

3) przeprowadzono warsztaty dot. przemocy i agresji wśród uczniów; w warsztatach 

wzięli udział: dzieci i młodzież ( z klas VII-VIII), rodzice i nauczyciele, 

4) zorganizowano konkurs plastyczny pt. Z PASJĄ O MORDACH - Z DALA OD 

NUDY I UZALEŻNIEŃ, w którym wzięło udział 145 uczniów szkół, z terenu Miasta 

i Gminy Mordy, 

5) zorganizowano usługę edukacyjną - wynajem namiotu profilaktycznego w celu 

podniesienia świadomości dot. uzależnienia od alkoholu i narkotyków. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju w 2021 r. nie rozpisano konkursu na 

zorganizowanie obozów czy kolonii letnich dla dzieci i młodzieży. Nie zorganizowano 

również zajęć wakacyjnych dla dzieci. 

Zadania zrealizowane przez Miejsko – Gminna Komisję ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dot. Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Komisja w 2021 

roku dofinansowała usługę wynajmu namiotu profilaktycznego w kwocie 650,00 zł.   

Miejsko – Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Mordach w 2021 roku odbyła 8 posiedzeń. W czasie posiedzeń komisja pozytywnie 

zaopiniowała lokalizację 2 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, którym kończyło się 

pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydała 1 nowe pozwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz 1 pozwolenie dla punktu, w którym zmienił się właściciel. 

Wezwała 4 osoby, z którymi przeprowadziła rozmowy motywująco – wspierające. Dwie 
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osoby zostały skierowane na wizytę do terapeuty uzależnień, w celu zmotywowania ich do 

podjęcia leczenia odwykowego. 

Od 1 stycznia 2021 roku zgodnie z art. 92 ust. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedawcy napojów alkoholowych zobowiązani są do 

wnoszenia specjalnej opłaty od tzw. "małpek"  - opłata za napoje alkoholowe o objętości 

mniejszej niż 300 ml. Gmina w/w środki przeznacza na finansowanie zadań, o których mowa 

w art. 93 ust. 4 -  na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki 

przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W 2021 roku wysokość tych 

środków wyniosła 6.507,81 zł.  

Na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2021 r. wydano kwotę 57.644,87 zł, natomiast na realizację 

Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano 650,00 zł. 

 

 

XVII.  Działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mordach 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach został utworzony uchwałą 

Nr XII/60/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 kwietnia 1990 r. Obecnie 

Ośrodek działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Mordach uchwałą 

Nr LI/304/2018 z dnia 28 września 2018 r.  

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach jest jednostką 

organizacyjną Miasta i Gminy Mordy. 

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu 

przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej 

infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie  zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 

z pomocy społecznej, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.  

Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym 

przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem.  

M-GOPS w Mordach w ramach swojej działalności współpracował z:  Urzędem Miasta  

i Gminy Mordy, Miejsko - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(uczestnictwo w posiedzeniach), Zespołem Interdyscyplinarnym (obsługa, uczestnictwo  

w posiedzeniach, realizacja zadań Zespołu), placówkami oświatowymi, Policją, Kuratorami, 

Sądem Rejonowym w Siedlcach, ośrodkami z ościennych gmin, Powiatowym Urzędem Pracy 

w Siedlcach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim, Caritas Diecezji 

Siedleckiej, Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie, Bankiem Żywności w Siedlcach.  

 

1. Budżet  

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w całym roku budżetowym 2021 

wydatkował łączną kwotę 9.170.466,72 zł. 

 

 

https://samorzad.infor.pl/tematy/oplata/
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2. Świadczenia z pomocy społecznej  

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których 

dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego.  

W Mieście i Gminie Mordy w 2021 r. z pomocy tutejszego Ośrodka skorzystały 169 

rodzin, w tym 102 rodziny z pomocy finansowej. Wydano 260 decyzji administracyjnych  

z zakresu pomocy społecznej.  

 

1) Zasiłki stałe 

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 134.393,10 zł, w tym dotacja 

z budżetu państwa wyniosła 133.911,00 zł, a środki z budżetu Gminy 482,10 zł. W/w pomoc 

otrzymało 27 osób. 

 

2) Składki od zasiłków stałych 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 24 osoby, które miały ustalone 

prawo do zasiłku stałego z funduszu pomocy społecznej i nie były objęte ubezpieczeniem   

z innego tytułu. Opłacono 235 składek, łączny koszt zadania wyniósł 11.128,60 zł, z tego 

dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło kwotę  11.097,00 zł, a z budżetu Gminy  

31,60 zł.  

 

3) Zasiłek okresowy 

W 2021 r. 8 osób i rodzin było uprawnionych do zasiłku okresowego, wypłacono  

22 świadczenia, łączny ich koszt stanowił kwotę 8.447,00 zł, z tego dotacja ze środków 

budżetu państwa stanowiła 8.059,00 zł, a z budżetu gminy 388,00 zł. 

 

4) Zasiłki celowe i celowe specjalne 

Wypłacono zasiłki celowe dla 48 osób. Łączny ich koszt stanowił kwotę 47.035,90 zł  

i został sfinansowany ze środków budżetu Gminy. 36 osób otrzymało łącznie 45 zasiłków 

celowych specjalnych. Łączny ich koszt stanowił kwotę 19.220,00 zł i w całości został 

sfinansowany ze środków budżetu Gminy. 

 

5) Domy Pomocy Społecznej 

W 2021 r. finansowano częściowe koszty pobytu 6 osób z terenu Miasta i Gminy 

Mordy w Domach Pomocy Społecznej w Brwilnie, Janowie Lubelskim, Nowym Miszewie, 

Jabłonnej Lackiej, Życzynie i Siedlcach. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 

196.926,49 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji  z budżetu Gminy. 

 

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. W 2021 roku świadczone były dla 6 osób. Na ten cel wydatkowano 

kwotę 19.657,37 zł z budżetu Gminy. 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone 

są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowanego terapeutę. Działania 

terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków 
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niepełnosprawności w sferze zdrowia fizycznego i psychicznego, poprawę jakości życia, 

nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym.  

W 2021 r. świadczone były dla 1 osoby/dziecka, na ten cel wydatkowano 11.040,00 zł, 

wydatek finansowany w całości z budżetu państwa. 

 

7) Program „Posiłek w szkole i w domu ” 

W ramach tego programu sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach 

szkolnych i przedszkolach, wypłacono świadczenia pieniężne. Pomocą objęto 64 dzieci  

z 32 rodzin, dla których zakupiono łącznie 6.141 posiłków, za sumę 29.566,10 zł.  Pomocą  

w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 26 rodzin (93 osoby) znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej, dla których wypłacono 38 świadczeń. Wartość tych zasiłków 

stanowiła kwotę 14.200,00 zł. Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę 

43.766,10zł, z tego: z budżetu wojewody – 27.634,00 zł i z budżetu Gminy – 16.132,10 zł.  

 

 8) Program „Wspieraj Seniora”  

W 2021 roku otrzymano środki w ramach programu Wspieraj Seniora. Plan wydatków 

w tym rozdziale wynosił 8.462,00 zł, który w całości pokryto z dotacji celowej. Wydatki  

w tym rozdziale wyniosły 8.411,82 zł, które obejmowały dodatki do wynagrodzeń wraz  

z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację w/w programu. 

 

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  

W ramach tego zadania sfinansowano wypłatę stypendiów szkolnych. Wydatki 

wyniosły 35.371,12 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 28.296,90 zł, środki własne 

Gminy 7.074,22 zł. Stypendia przyznawane były na podstawie „Regulaminu pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 

Mordy ”. W I półroczu okresu sprawozdawczego wypłacono stypendia dla 35 uczniów, 

natomiast II półroczu (za okres wrzesień-grudzień) dla 40 uczniów.  

 

4. Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia alimentacyjne, 

świadczenie  Za życiem oraz składki społeczne i zdrowotne od tych świadczeń 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach realizuje zadania  

w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia Za życiem i funduszu alimentacyjnego, jako 

zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.  

W 2021 r. w ramach świadczeń rodzinnych były wypłacane następujące świadczenia: 

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,  zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe zapomogi z tytułu 

urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzicielskie. Za uprawnione 

osoby pobierające niektóre świadczenia odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne. 

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono dla 311 

rodzin; świadczenia alimentacyjne dla 33 rodzin. Wydatki wyniosły 2.155.306,12 zł. 

 Za 33 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 310 składek na ubezpieczenie społeczne, na łączną 

kwotę 99.965,41 zł.  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za  12 osób pobierających:  
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- świadczenie pielęgnacyjne – 9 osób (111 świadczeń),  

- zasiłek dla opiekuna – 1 osoba (12 świadczeń), 

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby (22 świadczenia).  

Na ten cel wydatkowano łącznie 21.282,97 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu 

państwa. 

 

5. Świadczenia wychowawcze 

Otrzymane środki finansowe w 2021 r. wydatkowano na wypłatę 11.775 świadczeń 

wychowawczych oraz obsługę wypłat. Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 597 rodzin. 

Wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły łącznie 5.847.245,12 zł. Koszt obsługi wypłat 

świadczeń wyniósł 49.701,26 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły łącznie 

39.670,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.481,00 zł. Wydatki te obejmowały: zakup 

tonerów, materiałów biurowych, druków, usług oraz szkoleń. Na z.f.ś.s przekazano  

1.550,26 zł. Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco. Wydatek łączny na powyższe 

zadanie stanowił kwotę: 5.896.946,38 zł. 

 

6. Wspieranie rodziny, Asystent rodziny, rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – 

wychowawcze 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach zatrudniał asystenta 

rodziny, który współpracował z 11 rodzinami niewydolnymi wychowawczo z terenu Miasta  

i Gminy Mordy. W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie osoby zatrudnionej. Na 

powyższe łączny wydatek stanowił kwotę 52.025,69 zł. i został pokryty w całości ze środków 

budżetu Gminy. Niniejsze zadanie obejmuje także wydatki na opiekę i wychowanie 8 dzieci 

umieszczonych w rodzinie zastępczej. Wydatek na ten cel w okresie sprawozdawczym 

stanowił kwotę 21.162,05 zł.  

 

7. Zespół interdyscyplinarny 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach zapewnia obsługę 

Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Mieście i Gminie Mordy, do czego jest 

zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie. W 2021 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, w ramach pracy 

zespołu funkcjonowało 9 stałych grup roboczych. Odbyło się łącznie 82 spotkania tych grup. 

W/w organy prowadziły 24 Niebieskie karty, w tym 6 kontynuowanych z roku 2020. 

Współpraca w ramach grup roboczych obejmowała diagnozę sytuacji rodziny, 

opracowywanie planu pomocy oraz działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą. Dla 

rodzin, w których funkcjonowała Niebieska karta Policja i Ośrodek Pomocy Społecznej 

prowadzili  monitoring i nie rzadziej niż raz w miesiącu odwiedzali rodzinę w jej środowisku 

lub kontaktowali się telefonicznie.  

 

8. Koordynacja programów gminnych  

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach w 2021 r. koordynował 

dokumenty strategiczne Ośrodka, m.in.: 

1) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, 
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2) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie, 

3) Program Wspierania Rodziny. 

 

9. Projekty unijne 

 

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym 

programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1).  

PO PŻ ma przyczyniać się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa 

żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia 

społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu 

niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów 

żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego 

kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. 

Pomoc może być udzielana w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą 

przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.  

W 2021 r. pomoc żywnościowa trafiła do 721 osób w terenu Miasta i Gminy Mordy. 

W kolejnych latach realizacja w/w projektu jest kontynuowana przez zawarcie umowy  

z Bankiem Żywności w Siedlcach na Podprogram 2021, gdzie przewidywane jest objęcie 

wsparciem również około 700 osób. 

 

 

XVIII. Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej (dalej ZGK) został powołany uchwałą  

Nr XXVIII/153/97 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 1997 r.  

Działalność ZGK obejmowała teren Miasta i Gminy Mordy w następujących 

dziedzinach: 

1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców usług w szczególności wydobycie, 

uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,  

2) zbiorowego odprowadzania ścieków i oczyszczanie ich w oczyszczalni ścieków,  

3) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci 

wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej,  

4) bieżącej eksploatacji, modernizacji, naprawy i konserwacji oczyszczalni ścieków,  

5) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki oraz prowadzenie 

wymaganej dokumentacji w tym zakresie,  

6) wywozu nieczystości płynnych,  

7) utrzymania czystości w bezodpływowym szalecie miejskim,  
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8) całorocznego oczyszczanie miasta (omiatanie, prace porządkowe),  

9) zimowego utrzymania placów i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Mordy,  

10) zwalczanie gołoledzi na placach i drogach gminnych w obrębie Miasta i Gminy Mordy, 

11) pielęgnacja zieleni (trawniki, skwery, drzewostan, boiska piłkarskie),  

12) bieżące usługi na rzecz Miasta i Gminy Mordy (układanie kostki brukowej, remonty),  

13) budowa, remonty, modernizacja i utrzymanie komunalnych lokali użytkowych. 

 

Do środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach należą m.in.: 

wodociągi i sieci wodociągowe z przyłączami, kanalizacja, obiekt oczyszczalni ścieków, 

stacja uzdatniania wody oraz ciągnik C 360, ciągnik C 330, koparko – ładowarka HSV, 

naczepa dwukołowa, samochód Skoda Roomster, przyczepka ciągnikowa (wywrotka), 

traktorek, agregat prądotwórczy Honda ECT 7000, zamiatarka uliczna, przyczepa ciągnikowa, 

zestaw inkasencki, zestawy komputerowe, pompa – przepompownia ul. Ogrodowa, samochód 

Volkswagen skrzyniowy, beczka asenizacyjna Meprozet, ciągnik Zetor PROXIMA, 

posypywarka do soli i piachu, ładowacz MAILLEUX, kontener sanitarny, system zdalnego 

odczytu poboru wody. 

 

Na dzień 31.12.2021 r. należności do zapłaty od odbiorców wynosiły 51.928,22 zł. Do 

odbiorców wysyłane były wezwania do zapłaty, przeprowadzane są rozmowy telefoniczne 

wzywające do uiszczenia zaległych opłat, jak również przypomnienia inkasenta  

o zaległościach u danego odbiorcy. 

 

1. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami wodociągowymi 

 

W 2021 roku ogółem pobrano z ujęć głębinowych oraz uzdatniono 353.360 m³ wody, 

średnio na dobę 965,46 m³. Z Gminy Olszanka zakupiono 1.626 m³. 

Odbiorcom sprzedano 324.600 m³ wody, w tym Zakład Drobiarski w Stasinie oraz 

piekarnie (woda podana do kontaktu z żywnością) – 53.300 m³. 

Różnica pomiędzy ilością wody pobranej i zakupionej, a ilością wody sprzedanej 

wynosi 30.386 m³, z tej ilości 2.400 m³ stanowi ilość wody pobranej na płukanie filtrów oraz 

płukanie sieci (płukanie wykonywanie jest co 5 dni zużywa się na nie 26,6 m3 wody). 

Po odjęciu ilości wody pobranej na płukanie sieci oraz filtrów, straty wody na sieci  

i przyłączach wynoszą 27.986 m³. Zatem straty na przyłączach wodociągowych wynoszą  

7,88 %.  

Na straty wody składają się: - pobór wody przez OSP (pożary, ćwiczenia), - planowe 

płukania sieci i filtrów, - płukanie przyłączy i sieci, podczas awarii, - wycieki podczas 

uwidocznionych awarii, - pobór wody z hydrantu, - woda pobrana dla utrzymania boisk. 

Badania wody uzdatnionej wykonywane są przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Siedlcach. Wskazują one na prawidłową pracę stacji uzdatniania wody. 

Woda podawana do sieci spełnia wymagane normy, a wszystkie badane współczynniki 

zachowują odpowiednie parametry. Wszystkie niezbędne normy spełniają także wody 

popłuczne, które są badane co 2 miesiące. 

Stacja uzdatniania wody o wydajności 2000 m³ na dobę, zasila istniejącą sieć 

wodociągową o długości 145 km, zasilającą miasto Mordy (dł. sieci 13,1 km)  
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i 32 miejscowości na terenie gminy Mordy (dł. sieci 129,8 km) oraz częściowo wieś Stasin  

w gminie Paprotnia (dł. sieci 2,1 km). 

Na dzień 31.12.2021 r. liczba wszystkich przyłączy wody wyniosła 1.912 szt., w tym 

liczba przyłączy wodociągowych na terenie wiejskim wyniosła 1.204 szt. (gmina Paprotnia  

9 szt., gmina Zbuczyn 4 szt.) a liczba przyłączy wodociągowych w mieście Mordy - 699 szt. 

Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wyniosła 5.934 osób, 

natomiast szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wyniosła 

1.785 osób. 

Zgłaszane przez odbiorców awarie na przyłączach wodociągowych zaistniałe  

z różnych przyczyn, np. pęknięcie zaworu, uszkodzenia uszczelek, wymiana wodomierzy – 

usuwane były na bieżąco przez pracowników Zakładu. 

 

Od 01.08.2021 r. wprowadzono stawki opłat za wodę i ścieki przez Organ regulacyjny 

Wody Polskie w następujących wysokościach:  

- cena za 1 m³ pobranej wody – 2,58 zł netto plus 8% Vat, 

- stawka opłaty abonamentowej za wodę – 4,00 zł netto plus 8% Vat, 

- cena za 1 m³ ścieków – 5,60 zł netto plus 8% Vat, 

- stawka opłaty abonamentowej za ścieki – 3,00 zł netto plus 8% Vat. 

Wprowadzone stawki opłaty za wodę i ścieki są niemiarodajne w stosunku do 

kosztów, ponoszonych przez Zakład, aby utrzymać sieć wodociągową i kanalizacyjną  

w należytym stanie. 

 

2. Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną 

 

Oczyszczalnia unieszkodliwia ścieki komunalne z terenu Miasta i Gminy Mordy 

dopływające siecią kanalizacyjną i dowożone z terenu gminy i spoza terenu gminy.  

Na dzień 31.12.2021 r. liczba przyłączy kanalizacyjnych obsługiwanych przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej wynosiła 650 szt. – w tym Miasto Mordy 625 szt., Gmina Mordy  

25 szt. (Wyczółki). Przepustowość oczyszczalni w aktualnym stanie technicznym wynosiła 

ok. 400 m3 ścieków na dobę. 

W 2021 r. unieszkodliwiono ogółem wg wskazań przepływomierza FLOMAG  

82.989 m3 dopływających ścieków, w tym: - ścieków z kanalizacji: 80.521,6 m³; - ścieków 

dowożonych z terenu Miasta i Gminy Mordy: 2.467,4 m³, w tym: z miasta Mordy -                                  

215,1 m3,  z terenu Gminy Mordy - 1.613.5 m3, z pieczarkarni Mordy - 638,8 m3. 

Z miejscowości Wyczółki odprowadzono i unieszkodliwiono w Oczyszczalni Ścieków  

w  Siedlcach 1.912  m3 ścieków komunalnych. 

Oczyszczalnia współpracowała z 4 przepompowniami pośrednimi, pompującymi 

ścieki do kolektora sieci kanalizacyjnej tj. ul. Ogrodowa, ul. 8 Dywizji Wojska Pol.,  

ul. Narutowicza i ul. Kilińskiego. 

Jakość oczyszczonych ścieków określana wynikami analiz chemicznych odpowiadała 

obowiązującym normom. W 2021 roku zostały wykonane 2 badania dot. ścieków surowych  

jak i oczyszczonych. Badania te spełniały normy określone w pozwoleniu wodnoprawnym  

dot. wprowadzania ścieków do Kanału Mordy a następnie do rzeki Liwiec. Nowe pozwolenie 
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wodnoprawne obowiązujące od 01.01.2021 r. wymaga wykonywania badań ścieków raz  

w miesiącu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami za wykonanie analizy ścieków.  

Oczyszczalnia ścieków w Mordach na ul. Olchowej została wybudowana w 1990 r. 

Zastosowana technologia oczyszczania ścieków jest przestarzała a stan urządzeń 

kanalizacyjnych oraz biobloków zastosowanych na oczyszczalni wymaga modernizacji. Brak 

prasy, która powinna mieć zastosowanie do sadu ściekowego w znacznym stopniu utrudnia 

funkcjonowanie procesu oczyszczania ścieków.  

 

3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy 

 

Utrzymywanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy wykonywane 

jest w oparciu o umowę zawartą z Miastem i Gminą Mordy. 

Czynności porządkowe polegają na zamiataniu chodników i ulic, zbieraniu śmieci, 

opróżnianiu koszy na śmieci, załadunku zebranych śmieci na przyczepę, przeładunku do 

kontenera i przygotowaniu do wywozu. 

Pielęgnacja terenów zielonych odbywa się przez koszenie trawy, pielęgnację 

trawników, pielęgnację drzew i krzewów. Do pielęgnacji zieleni używany jest sprzęt: 

- traktorek z koszem SILVER  S.C 180/105, - kosiarka do trawy, - podkaszarka spalinowa,  

- kosiarka rotacyjna ciągnikowa. 

 

4. Zimowe utrzymanie ulic i dróg 

 

Zimowe utrzymanie ulic i dróg odbywa się w oparciu o zlecenia Miasta i Gminy 

Mordy. Zlecenia obejmowały: - odśnieżanie pługami zainstalowanymi na koparko-ładowarce  

i ciągnikach, - posypywanie piaskiem ulic i chodników ciągnikiem z piaskarką,- ręczne 

posypywanie piaskiem chodników i przejść. 

 

 

Z dniem 31.12.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach uległ likwidacji na 

podstawie uchwały Nr XXXII/235/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r.  

w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach.  

Majątek ruchomy i nieruchomy, środki pieniężne, należności oraz zobowiązania 

zlikwidowanej jednostki na podstawie w/w uchwały przejęło Miasto i Gmina Mordy.  

Zadania zlikwidowanego ZGK z dniem 1 stycznia 2022 r. przejęła Gminna Spółka 

Komunalna Mordy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul.  

Kilińskiego 9, na podstawie umowy Nr IN.272.46.2021 z dnia 14 października 2021 r. 

zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Mordy a Gminną Spółką Komunalną Sp. z o.o. oraz 

uchwały XXXV/253/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. sprawie 

powierzenia Gminnej Spółce Komunalnej Mordy Sp. z o.o. zadań własnych Miasta i Gminy 

Mordy. Pracownicy zaś zostali przejęci przez Spółkę na podstawie art. 23 Kodeksu Pracy. 
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