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I. Wstęp 

   

Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2020r. poz. 713) oraz uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXXIII/217/2018 z dnia 8 listopada 

2018r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Żyrzyn, Wójt 

Gminy Żyrzyn przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Żyrzyn za 2019 rok. 

Raport to sprawozdanie z działalności władz samorządowych, tj. Wójta i Radnych,  obejmuje 

realizację polityk, programów i strategii Gminy Żyrzyn, a także realizację uchwał Rady Gminy 

Żyrzyn. 

Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w danym roku budżetowym. 

II. Realizacja polityk, programów i strategii 

W 2019r. w gminie obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

• Lokalny program rewitalizacji Gminy Żyrzyn 

Program ten został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XXVII/183/2018 z dnia 23 lutego 

2018r. i jest spójny ze Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy 

na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą Rady Gminy Żyrzyn  Nr XXX/193/2014 z dnia 12 listopada 

2014r. 

Celem strategicznym rewitalizacji, zakładanym do osiągnięcia w 2022r.  na terenie Gminy 

Żyrzyn jest poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwa i  jakości życia 

mieszkańców. 

W ramach realizacji tego programu w 2019r. wykonaliśmy na terenie Gminy następujące 

zadania: 

1. Rozbudowana i zmodernizowana została sieć dróg w miejscowości Żyrzyn celem poprawy 

transportu za kwotę – 430 898,76 zł w tym:              

- wykonana została nawierzchnia asfaltowa na ul. Polnej, 

- rozpoczęto przebudowę ul. Górnej wraz z łącznikiem do ul. Tysiąclecia (Gmina otrzymała 

50% dofinansowania z FDS w 2019 i 2020 roku), 

- rozpoczęto przebudowę drogi od ul. Ogrodowej do ul. Partyzantów (Gmina otrzymała 50% 

dofinansowania z FDS w 2019 i 2020 roku), 

- wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy ciągu 

dróg od  ul. Plebańskiej do Woli Osińskiej oraz części ul. Pałacowej (Gmina otrzymała 60% 

dofinansowania z FDS w 2020 roku). 

2. Prowadzone były roboty budowlane na zadaniu ,,Adaptacja budynku dawnego Zespołu Szkół 

na cele Domu Pomocy Społecznej, budynku rehabilitacji i mieszkań chronionych”  (roboty 

rozliczone w 2019 r. na kwotę – 5 648 730,46 zł). 

3. Parafia żyrzyńska zakończyła realizację drugiego projektu pn. ,,Odnowienie elewacji 

budynku dzwonnicy i parkanu, zagospodarowanie terenu wokół kościoła poprzez budowę 

parkingu, chodników i nasadzenia zieleni parkowej”, Projekt parafii przy wparciu gminy 

uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WL w kwocie – 1 118 257 zł. 
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4. Ukończone zostały prace przy budowie hali sportowej, wykonano parkingi przy obiekcie 

oraz zakupiono wyposażenie  (rozliczono  roboty w 2019r. na kwotę  – 1 413 910 zł, 

dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki). 

5. Przebudowana i rozbudowana została sieć wodociągowa w Żyrzynie na ul. Polnej oraz ul. 

Pałacowej i ul. Ogrodowej za kwotę – 128 331,04 zł. 

 

• Plan Odnowy Miejscowości Żyrzyn na lata 2012 – 2019  

 

Plan ten został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XVI/98/2012. 

W ramach tego programu w 2019r. wykonaliśmy następujące zadania: 

 

1. Wybudowana została droga ul. Polna w Żyrzynie. 

2. Wykonana została przebudowa sieci wodociągowej. 

3. Parafia żyrzyńska zakończyła realizację drugiego projektu pn. ,,Odnowienie elewacji 

budynku dzwonnicy i parkanu, zagospodarowanie terenu wokół  kościoła. 

4. Ukończone zostały prace przy budowie hali sportowej, wykonano parkingi przy 

obiekcie oraz zakupiono wyposażenie.   

 

• Plan Odnowy Miejscowości Kośmin na lata 2012 – 2019 

 

Plan ten został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XI/69/2016 w sprawie zmiany planu 

odnowy miejscowości Kośmin na lata 2012 – 2019. 

W ramach realizacji tego programu w 2019r. zakończono przebudowę drogi gminnej 107446L 

Cezaryn - Kol. Kośmin za kwotę 772 859,83 zł. (zadanie otrzymało 50% dofinansowania  

z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019r). 

 

• Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żyrzyn na lata 2014 

– 2032 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żyrzyn został uchwalony  na lata 

2014-2032 . Program ten został przyjęty Uchwałą Nr XXX/192/2014 Rady Gminy Żyrzyn z 

dnia 12 listopada 2014r. Niniejszy Program został sporządzony na zlecenie Urzędu Gminy 

Żyrzyn w celu aktualizacji poprzedniej wersji programu z 2008r. pod nazwą „Gminny program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żyrzyn na lata 2008-2032”. 

Dokument ten stanowić ma element realizacji harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu kraju zapisanego w POK z A na szczeblu lokalnym. 

Do jego opracowania posłużyły wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

wykonanej w 2014r. na terenie gminy. Dane uzyskane podczas tej inwentaryzacji zostały 

wprowadzone zgodnie z wytycznymi do Centralnej Bazy Azbestowej naszego kraju, w celu 

umożliwienia pozyskiwania dotacji na eliminację wyrobów azbestowych z terenu 

nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Żyrzyn. Ilość wyrobów azbestowych do usunięcia 

na dzień 15.10.2014 r. wynosiła 5 072,232 Mg.  

Gmina dokonuje sukcesywnie, począwszy od 2007 roku likwidacji wyrobów zawierających 

azbest – w okresie od 2007 do 2020r. usuniętych zostało 568,48 Mg azbestu. 
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Usuwanie azbestu w 2019r. z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu 

Gminy Żyrzyn odbywało się w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania 

odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020 (umowa o współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Żyrzyn a Województwem Lubelskim). 

Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy potrzebę usunięcia azbestu 

z nieruchomości w dwóch wariantach: 

1) obejmującą demontaż pokrycia dachowego, transport i unieszkodliwienie azbestu,  

2) obejmującą jedynie transport i unieszkodliwienie azbestu.  

W 2019r. z terenu Gminy Żyrzyn odebrano i unieszkodliwiono 82,96 Mg azbestu (płyt 

azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie).  

Zrealizowanych zostało 42 wniosków złożonych przez mieszkańców na utylizację azbestu. 

 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyrzyn 

 

W ramach tego programu w 2019r. prowadzone były następujące inwestycje: 

1) dostawa i montaż systemu zarządzania energią w budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach 

za kwotę 32 000,00 zł (dofinansowanie z RPO WL), 

2) termomodernizacja, przebudowa i adaptacja budynku dawnego Zespołu Szkół na cele Domu 

Pomocy Społecznej, budynku rehabilitacji i mieszkań chronionych”  (rozliczone w 2019 r. na 

kwotę  -  5 648 730,46 zł), 

3) remonty dróg gminnych (wartość zadania 1 556 987,05 zł), 

4)  ukończono montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę w gospodarstwach 

domowych (wartość zadania w 2019r. – 2 683 593,60 zł), przy dofinansowaniu z RPO WL, 

5) rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła na kwotę – 

858.369,36 zł. zł przy dofinansowaniu w ramach RPO WL, 

6) termomodernizacja budynku przedszkola ze świetlicą w miejscowości Bałtów za kwotę 

618 024,61 zł (uzyskano dofinansowanie z RPO WL w kwocie 321 934,00 zł). 

 

• Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na 

lata 2016 – 2022 

W skład mieszkaniowego zasobu gminy w 2019r. wchodziło 14 lokali o łącznej powierzchni 

714,72m2, które mieszczą się w 5 budynkach komunalnych, z tego: 10 lokali znajduje się 

w Żyrzynie, 2 w Osinach i 2 w Woli Osińskiej.   

W 2019r. najemcy użytkowali 13 lokali, o łącznej powierzchni 658,72 m2. 

Jeden lokal znajdujący się w Żyrzynie przy ul. Powstania Styczniowego 15, o powierzchni 

56,00 m2 obecnie nie jest użytkowany i wymaga kapitalnego remontu. 

• Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2023 

Główne cele strategiczne jakie były realizowane w 2019r. to: 

1) ograniczenie bezrobocia w gminie, 

2) ograniczenie tempa wzrostu osób uzależnionych, 

3) systemowe podejście do pracy z rodziną, 
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4) podwyższenie standardu życia osób starszych i niepełnosprawnych, 

5) podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenia zawodowego pracowników 

socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

Realizując określone w strategii zadania w 2019r. przyznane zostały następujące świadczenia: 

1) z powodu bezrobocia  z pomocy skorzystało 27 rodzin (74 osoby), które otrzymały 

zasiłki celowe, okresowe oraz świadczenia niepieniężne. Osoby bezrobotne 

informowane były przez pracowników socjalnych o sposobach poszukiwania pracy 

i konkretnych ofertach. Uzyskiwały też pomoc w pisaniu dokumentów 

aplikacyjnych. Można stwierdzić, że problem bezrobocia w 2019r. dotyczył 

5 rodzin i o 36 osób mniej niż w 2018r.  

2) 9 rodzin (mniej o 3 w stosunku do 2018r.) dotkniętych problemem alkoholizmu 

otrzymało pomoc w formie zasiłków oraz świadczeń niepieniężnych, w tych 

rodzinach prowadzona była praca socjalna,  

3) w ramach systemowego podejścia do pracy z rodziną 23 rodziny (mniej 

o 5 w stosunku do 2018r.) korzystało z pomocy w zakresie ochrony 

macierzyństwa, 13 rodzin z powodu wielodzietności, 1 rodzina z powodu 

bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 1 rodzina z powodu 

przemocy w rodzinie, 14 rodzin z powodu długotrwałej ciężkiej choroby, 9 rodzin 

z powodu alkoholizmu (spadek o 2 rodziny w stosunku do 2018r.), ponadto 

5 dzieci z 5 rodzin uczestniczyło w koloniach letnich, 

4) 37 rodzin z dysfunkcją niepełnosprawności otrzymało pomoc finansową (13 osób 

skorzystało z pomocy w formie zasiłku stałego), 5 osób starszych (wzrost 

o 3 osoby w stosunku do 2018r.) skorzystało z pomocy w formie sąsiedzkich usług 

opiekuńczych. W domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby (mniej 

o 2 w stosunku do 2018r.),  koszt ich pobytu to kwota – 71 438,73 zł. 

Pracownicy OPS systematycznie podnosili swoje kwalifikacje przez uczestnictwo łącznie 

w 13 szkoleniach zorganizowanych dla wszystkich pracowników. 

• Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żyrzyn  

na lata 2017 – 2020 

Cel główny tego programu to zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach, zwiększenie 

skuteczności ochrony ofiar przemocy, jak również zwiększenie skuteczności działań 

interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zadania te były realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, SP ZOZ w Żyrzynie, pielęgniarki środowiskowe, 

Komisariat Policji w Kurowie,  szkoły i przedszkole oraz Gminną Komisje Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i stowarzyszenie „Edukacja, Rozwój, Aktywność – ERA Kotlin”. 

W 2019r. Zespół odbył 4 spotkania w pełnym składzie oraz odbyło się 14 posiedzeń grup 

roboczych. Do każdej wdrożonej Niebieskiej Karty powołano grupę roboczą, która pracowała 

indywidualnie z daną rodziną nad rozwiązaniem problemu przemocy. 
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Zespół na swoich posiedzeniach omawiał Niebieskie Karty prowadzone przez grupy robocze. 

Na dzień 1 stycznia 2019r. pozostało 9 czynnych kart.  

W 2019r. wpłynęło 9 nowych NK, sporządzonych przez Komisariat Policji w Kurowie (6), 

Komendę Powiatową Policji w Puławach (2) i Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie (1). 

Do końca 2019r. zamknięto procedury NK w ilości 6 kart (z powodu ustania przemocy lub 

zmiany miejsca zamieszkania sprawcy). 

Pracownicy socjalni OPS w Żyrzynie podczas sporządzania wywiadów środowiskowych 

prowadzili działania informacyjne dotyczące zjawisk przemocy, jak również stałą współpracę 

z kuratorami sądowymi oraz dzielnicowym Komisariatu Policji w Kurowie. 

Funkcjonariusze Policji podczas przeprowadzanych interwencji informowali ofiary przemocy 

w rodzinie o ich prawach, a także wnioskowali o założenie Niebieskiej Karty. 

Przedszkole  i szkoły podejmowały szereg działań skierowanych tak do rodziców, jak i uczniów 

zarówno z zakresu profilaktyki uzależnień i wpływu substancji psychoaktywnych, jak również 

zapobieganiu agresji i przemocy. 

Pogadanki dotyczące występowania przemocy w rodzinie dla uczniów prowadziła pielęgniarka 

szkolna. 

We wszystkich instytucjach zajmujących się tą problematyką udostępniane były plakaty 

i ulotki. 

• Wieloletni rządowy program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019 – 2023 

Celem tego programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 

o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji.  

W 2019r. w ramach tego programu osłonowego nie była udzielana pomoc.  

Nie było takich uczniów, których dyrektorzy placówek oświatowych mogli zgłosić do tego 

programu. (musiałyby to być osoby, które same wyraziły chęć korzystania z posiłków i nie 

spełniały określonych wymagań do przyznania takiego świadczenia w formie decyzji 

administracyjnej). 

• Gminny program wspierania rodziny na lata 2019 – 2021  

Program ten realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie, szkoły, 

przedszkole, świetlicę działającą przy Bibliotece Gminnej w Żyrzynie.  

W ramach realizacji tego programu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrzynie w 2019r. 

zatrudniony był 1 asystent rodziny, który  świadczył wsparcie dla 7 rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej.  
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W rodzinach tych opieką objętych było 16 dzieci. Rodzinom zapewniona była pomoc 

materialna i rzeczowa, w formie zasiłków, dożywiania w szkołach i przedszkolu, paczek 

żywnościowych, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci.  

Prowadzone były również  zajęcia ogólnorozwojowe w godzinach popołudniowych w świetlicy 

w Żyrzynie.  

Pomoc materialną w formie stypendiów socjalnych w 2019r. otrzymało 48 rodzin. 

• Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Obowiązek sporządzania WPF wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych.  

Podstawą opracowania WPF obowiązującej w 2019r. była uchwała budżetowa na 2019r. oraz 

wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb 

sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona została na lata 2019-2024. 

Na koniec 2019r. dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości 95,43% planu, natomiast 

wydatki w wysokości 95,32% planu.  

Na obsługę długu wydatkowana została kwota – 1 220 4040,00 zł. Łączna kwota długu na 

koniec 2019r. wyniosła 5 440 808,00 zł, co stanowi wskaźnik długu w wysokości 8,00%. 

Przedsięwzięcia na zadania bieżące zostały zrealizowane w 95,31% planu, natomiast 

majątkowe w 95,34% planu. 

• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 

W ramach tego programu udzielane były dotacje organizacjom pozarządowym na realizację 

zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia. Przyznane dotacje 

zostały opisane w rozdziale „sprawy obywatelskie”. 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy znajduje się zakładka z informacją o działających 

organizacjach pozarządowych. 

Współpraca z tymi organizacjami polegała także na zamieszczaniu na stronie internetowej 

Urzędu Gminy informacji i plakatów o planowanych przez te organizacje przedsięwzięciach 

i obejmowaniem przez Wójta Gminy Żyrzyn patronatu nad nimi. Dotyczyło to w 2019r. takich 

przedsięwzięć jak: „ Żyrzyński Bieg Trzeźwości” organizowany w Żyrzynie i „Podwieczorek 

na trawie w stylu retro lata 20 – lata 30 XX wieku” organizowany w Kośminie. 

Wspomagaliśmy również organizację imprez środowiskowych w:  Borysowie 

(„Niezapominajka” i „Dzień Dziecka), Kośminie (”Festyn rodzinny”), Żerdzi („Festyn 

rodzinny” i „Zabawa choinkowa”) , Zagrodach („Piknik rekreacyjno-sportowy na zakończenie 

lata”) oraz  Skrudkach („Festyn rekreacyjno-sportowy Dni Skrudek”).  
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• Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku 

Program ten był realizowany przez Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat 

Policji w Kurowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz placówki 

oświatowe z ternu Gminy Żyrzyn i organizacje pozarządowe. 

W ramach współpracy z Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień 

prowadzona była bieżąca analiza uczęszczania osób skierowanych na terapię.  

W stosunku do osób, które nie uczestniczyły w terapii podejmowano wnioski o zastosowaniu 

obowiązku poddania się leczeniu (działanie to zastosowano wobec 11 osób). 

W 2019r. funkcjonował w Gminie punkt konsultacyjny znajdujący się w budynku Urzędu 

Gminy Żyrzyn,  w którym raz w miesiącu - w każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00 

można było uzyskać pomoc i poradę. W ramach działalności punktu świadczona była pomoc 

w zakresie poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym również sprawców 

przemocy, a także dla członków rodziny osoby uzależnionej oraz osób które doświadczyły 

przemocy w rodzinie. 

W 2019r. w punkcie konsultacyjnym w ramach 9 dyżurów udzielono 4 porad dla 4 osób 

będących mieszkańcami Gminy Żyrzyn. W jednym przypadku była prowadzona porada 

w formie sesji rodzinnej. W grupie osób, którym udzielono porad były osoby pijące w sposób 

szkodliwy, sprawcy przemocy domowej oraz członkowie rodzin osób uzależnionych, w tym 

dorosłe dzieci alkoholików. 

Działania Komisariatu Policji w Kurowie w zakresie realizacji tego programu zostały opisane 

w rozdziale „4.9 Bezpieczeństwo publiczne”. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019r. spotykała się na 

8 posiedzeniach, w trakcie których prowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące. Komisja 

wszczęła 7 postępowań w sprawach zastosowania obowiązku poddania się leczeniu. Ponadto 

Komisja kontynuowała 11 postępowań wszczętych w poprzednich latach. 

W 2019r. pomoc materialną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie z powodu uzależnienia 

lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego członka rodziny otrzymało 9 rodzin na 

ogólną kwotę – 14 144,75 zł. Pomoc ta była udziela w różnej formie – finansowej, rzeczowej i 

dożywiania dzieci. 

Zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej asystent rodziny w 2019r. miał pod opieką 

7 rodzin, w tym 3 rodziny,  w których występował problem alkoholowy. 
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III. Realizacja uchwał Rady Gminy  Żyrzyn 

W 2019r. Rada Gminy uchwaliła 66 uchwał, z tego: 

• 19 uchwał dotyczących finansów i podatków gminy oraz opłat wnoszonych na rzecz 

gminy (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka), a także Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, 

• 2 uchwały w sprawie zaciągnięcia kredyt (pierwsza o możliwości zaciągnięcia i druga 

uchylająca), 

• 5 uchwał z zakresu funkcjonowania Rady Gminy Żyrzyn (dotyczących:  zmian 

w Statucie Gminy Żyrzyn, zmian składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz 

diet i ryczałtów radnych i sołtysów, a także zatwierdzenia planów pracy Komisji), 

• 5 uchwał z zakresu spraw oświatowych, 

• 1 uchwała z zakresu gospodarki  przestrzennej, 

• 1 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 

• 3 z zakresu pomocy społecznej ( w tym 1 dotycząca utworzenia Domu Pomocy 

Społecznej w Żyrzynie i nadania mu statutu), 

• 7 z zakresu gospodarki odpadami, 

• 3 z zakresu organizacji publicznego transportu drogowego, 

• 3 w sprawie nadania nazwy dla mostu na rzece Wieprz i nazwy nowych ulic w Żyrzynie, 

• 5 dotyczących pomocy Powiatowi Puławskiemu i Gminie Końskowola, 

• 1 w sprawie przyjęcia raportu o stanie gminy, 

• 2 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn, 

• 1 w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej dla wybrania kandydata na 

stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Żyrzynie, 

• 1 w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Żyrzynie, 

• 2 w sprawie odwołania i powołania Skarbnika Gminy Żyrzyn, 

• 1 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

• 1 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

• 1 w sprawie określenia średniej ceny paliwa w roku szkolnym 2019/2020, 

• 1 w sprawie petycji, 

• 1 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie prowadzone 

przy zabytkach. 

Wszystkie uchwały, których czas realizacji przypadał na 2019r. zostały wykonane.  

Celem realizacji zadań określonych w uchwałach, a także innych przypisanych ustawowo Wójt 

Gminy Żyrzyn wydał w 2019r. – 88 zarządzeń. 

 

IV. Część analityczna 

4.1   Mieszkańcy gminy 

W Gminie Żyrzyn zamieszkuje 6530 osób (stan na 31.12.2019r.). 

W okresie od początku do końca 2019r. liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się o 39 osób. 
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Migracje przebiegały głownie w kierunku miast. 

W 2019r. urodziło się w gminie 56 dzieci, a zmarły 83 osoby, wobec tego przyrost naturalny  

wyniósł „-27”. 

W gminie zamieszkuje 3306 kobiet  i 3224 mężczyzn, z tego: 

• osób w wieku 14 lat i mniej - 1017 

• kobiet w wieku 15 – 59  lat - 1866 

• mężczyzn w wieku 15 – 64 lat - 2245 

• kobiet powyżej 60 roku życia - 931 

• mężczyzn powyżej 65 roku życia – 451. 

4.2   Sprawy obywatelskie 

W 2019r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące: 

• zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn, 

• programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Do Urzędu Gminy w 2019r. wpłynęło 49 wniosków o udzielenie informacji publicznej, które 

dotyczyły następujących tematów: 

1) działalności marketingowej i promocyjnej Urzędu Gminy, 

2) postępowań administracyjnych w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt 

właścicielowi na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, 

3) zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 01.04.2018r., 

4) obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego – 3 razy, 

5) wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, 

6) umów na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, 

7) umów z bankiem dot. prowadzenia rachunku bieżącego Urzędu Gminy Żyrzyn 

i informacji o  czynnych kontach bankowych, 

8) sprawozdań OS-5, M-06, RRW-2 za 2018 rok, 

9) prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w 2018 i 2019 roku, 

10) informacji o wysokości wynagrodzeń pracowników urzędu, 

11) korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi IODO oraz 

w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

12) emisji obligacji przez Gminę, 

13) wdrożonych cyfrowych usług publicznych, 

14) podatku VAT, 

15) prowadzenia audytu wewnętrznego, 

16) korzystania z podmiotu zewnętrznego w zakresie IODO, bezpieczeństwa informacji, 

danych osoby pełniącej funkcję IODO oraz kryterium wyboru dla IODO, 

17) kopii faktur i umów na dostawę gazu ziemnego, 

18) liczby planowanych nowych miejsc wychowania przedszkolnego od września 2019 

roku, 

19) prowadzenia przez Gminę i Wójta profilu na Facebooku, Twitterze, forum 

mieszkańców w serwisie społecznościowym, oraz wydatki na ten cel z budżetu gminy, 

20) wniosków do programu „Aktywna Tablica”, 
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21) nakładów poniesionych na zakup  nasadzeń drzew w 2018 roku oraz na ich pielęgnację 

i podlewanie, 

22) wykazu sołtysów w kadencji 2019 – 2024, 

23) informatyzacji urzędu, 

24) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, 

25) realizacji zadań publicznych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego, 

26) umowy w zakresie pełnienia obowiązków IODO, 

27) projektu na instalację solarów, pomp ciepła, pieców na biomasę i instalacji 

fotowoltaicznych, 

28) planu przyjęcia uchwały w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu 

usług i sieci telekomunikacyjnych oraz informowania mieszkańców o wzroście mocy 

anten nadawczych po wprowadzeniu megaustawy, 

29) umowy na pełnienie funkcji IODO oraz kwalifikacji zawodowych IODO, 

30) wyznaczenia IODO, umowy na świadczenie usług IODO, szkoleń z zakresu zagrożenia 

bezpieczeństwa informacji, identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań, 

31) propozycji przystąpienia do konsultacji społecznych w sprawie nowelizacji 

megaustawy, 

32) współpracy Gminy z innymi podmiotami, 

33) raportu o stanie Gminy, 

34) okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

35) jakości działań instytucji publicznych na poziomie lokalnym, 

36) decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. budowy stacji bazowej 

telefonii komórkowej, 

37) podania adresu email do biura rady, sekretarza i informatyka, 

38) rozwiązań przyjętych w zakresie realizacji zadań własnych z obszaru wodociągów 

i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, 

39) edukacji dzieci w sprawie bezpiecznego korzystania z bezprzewodowych urządzeń 

emitujących pola elektromagnetyczne, 

40) interwencji w przypadku podejrzenia spalania śmieci, 

41) planowanych działań związanych z budową oczyszczalni ścieków, 

42) decyzji i prowadzonych postępowań administracyjnych dot. decyzji środowiskowych 

oraz warunków zabudowy w zakresie OZE oraz numeru uchwały przyjmującej MPZP, 

43) płatności bezgotówkowej w Urzędzie Gminy, 

44) obsługi elektronicznej faktur VAT, 

45) ilości pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, 

46) dostosowania procedur ochrony danych osobowych, 

47) imiennego wykazu obecności radnych Rady Gminy Żyrzyn na sesjach i komisjach. 

Na wszystkie wnioski zostały udzielone odpowiedzi. Nie były wydawane decyzje o odmowie 

udzielenia informacji. 
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W 2019r. wpłynęły 3 petycje, z tego 1 do Rady Gminy Żyrzyn  i 2 do Urzędu Gminy Żyrzyn. 

Petycja, która wpłynęła do   Rady Gminy Żyrzyn dotyczyła wdrożenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów. W wyniku przeprowadzonej wnikliwej analizy przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji oraz zasięgnięciu opinii radcy prawnego obsługującego Urząd Gminy 

Żyrzyn, Rada Gminy Żyrzyn uznała, że w obowiązującym stanie prawnym funkcjonuje szereg 

przepisów o charakterze antykorupcyjnym, zapewniających  przejrzystość publicznego życia w 

Polsce. Analiza obowiązujących przepisów doprowadziła również do stwierdzenia, że brak jest 

podstaw prawnych do tworzenia /uchwalenia/ przez Radę Gminy Żyrzyn oddzielnych aktów 

prawnych, polityk i dokumentów określonych przez wnoszonego petycję jako „Polityka 

Zarządzania Konfliktem Interesów”. Po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Skarg i 

Wniosków i Petycji udzielono wnioskodawcy odpowiedzi, że Rada Gminy Żyrzyn uznała  

petycję za niezasługującą na uwzględnienie.   

Petycje skierowane do Urzędu Gminy Żyrzyn dotyczyły: 

1) opublikowania na stronie BIP Urzędu Gminy wykazu wniosków o udzielenie informacji 

publicznej za okres od 2014r. zawierających pełną treść wniosku i pełną treść udzielonej 

odpowiedzi.  

Rejestr taki został umieszczony na stronie BIP i jest systematycznie aktualizowany. 

2) analizy możliwości wprowadzenia płatności bezgotówkowej.  

Petycja została uwzględniona i obecnie w Urzędzie Gminy Żyrzyn można dokonywać 

płatności przy użyciu terminali płatniczych na 3 stanowiskach pracy (USC, gospodarka 

odpadami komunalnymi, księgowość podatkowa). 

 

W 2019r. funkcjonowało w gminie 38 organizacji pozarządowych, w tym: 28 stowarzyszeń (w  

tym: 9 jednostek OSP, 2 kluby sportowe, 4 koła gospodyń: w Zagrodach, Żyrzynie,  Wilczance 

i Borysowie oraz  4 koła gospodyń wiejskich nie posiadające osobowości prawnej (Kotliny, 

Żerdź, Osiny, Kośmin).  

W ramach trybu udzielania dotacji w 2019r. gmina wsparła wykonanie następujących zadań 

realizowanych przez organizacje pozarządowe: 

1) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłka nożna” -  Gminny 

Ludowy Klub Sportowy „Żyrzyniak” – 65 000 zł, 

2) „Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym 

prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień” - Sportowo-Historyczne Stowarzyszenie 

Gminy Żyrzyn „Gloria Victis” – 1 906,47 zł. 

3) Przeciwdziałanie narkomanii, w tym prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień” – 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Żyrzyniak” – 2 000 zł. 

W I kwartale 2019r. we wszystkich 15 sołectwach obyły się zebrania poświęcone wyborom 

sołtysów i rad sołeckich.  

Na okres nowej kadencji 2019-2024 ponownie zostali wybrani dotychczasowi sołtysi: Pani 

Barbara Rułka w Cezarynie, Pan Zbigniew Chojak w Kośminie, Pani Joanna Wolska 

w Parafiance, Pan Bogusław Nowacki w Kotlinach, Pan Marian Łysiak w Strzyżowicach, Pan 

Grzegorz Chojak w Skrudkach,  Pan Stanisław Wiśniewski w Zagrodach i Pan Józef Mizura w 

Żyrzynie. 
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Nowymi sołtysami zostali: Pani Monika Szaruga w Borysowie, Pan Sylwester Kozak 

w Jaworowie, Pani Wioletta Grobel w Wilczance, Pani Grażyna Lisowska w Woli Osińskiej 

i Pani Dorota Kwit w  Żerdzi. 

W przypadku dwóch sołectw, tj. Bałtowa i Osin mieszkańcy mimo kilku zebrań 

organizowanych w tym celu. nie wybrali sołtysów, ani rad sołeckich z powodu braku chętnych 

do pełnienia tych funkcji. Efektem niedokonania wyborów władz sołeckich w Bałtowie i w 

Osinach jest pozbawienie  mieszkańców możliwości korzystania z funduszu sołeckiego w 

2020r. 

 

W 2019r. fundusz sołecki był realizowany we wszystkich 15 sołectwach. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie w 2019r. zrealizowano wydatki na 

łączną kwotę – 327 231,02 zł, z przeznaczeniem na: 

• modernizację drogi gminnej w Bałtowie (Przecinka) – 20 000 zł, 

• remont kuchni w remizie strażackiej w Bałtowie – 5 420 zł, 

• remont dróg na Kol. Borysów ( od P. Popiołka w stronę lasu i drogi Nr 17) – 

22 494,28zł, 

• przebudowę drogi w Cezarynie (od DK 17 do Kol. Kośmin) – 9 917,24 zł, 

• remont drogi do gajówki w Jaworowie – 3 000 zł, 

• remont drogi w Jaworowie w kierunku do Parafianki – 5 589,12 zł, 

• remont i wyposażenie świetlicy w Jaworowie – 1 960,13 zł, 

• zagospodarowanie działki na tereny rekreacyjne w Kotlinach – 18 580,58 zł, 

• wykonanie drogi asfaltowej do Kol. Kośmin (w stronę domu weselnego) – 20 670,42zł,  

• budowę drogi w Osinach (od szkoły) – 34 000 zł, 

• budowę zatok przystankowych w Osinach (przy drodze Wolskiej) – 2 996,20 zł, 

• budowa drogi w Parafiance (obok kościoła) – 10 000 zł, 

• remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Parafiance – 5 730,80 zł, 

• remonty dróg gminnych w Skrudkach – 16 921,40 zł,  

• remont drogi w Strzyżowicach – 7 385,82 zł,  

• remont świetlicy w Strzyżowicach – 9 890 zł, 

• zakup wyposażenia do świetlicy w Wilczance – 17 818,79 zł, 

• budowa miejsc rekreacji w Woli Osińskiej – 18 505,40 zł, 

• wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Osińskiej – 1 999 zł, 

• budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Zagrodach – 22 950,25 zł, 

• modernizacja budynku remizy strażackiej w Żerdzi – 27 851,87 zł, 

• budowa drogi w Żyrzynie (ulica Górna) – 14 760 zł, 

• budowa wodociągu w Żyrzynie (ulica Polna) – 18 998,55 zł. 

 

Otrzymaliśmy w 2019r. dotacje celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego w 2018r, w kwocie – 81 279,12 zł. 
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4.3   Finanse gminy 

Budżet gminy na 2019r. zakładał dochody w kwocie 40 434 841,56 zł oraz wydatki w kwocie 

42 214 437,56 zł. 

Dochody zostały zrealizowane w wysokości – 38 583 541,42zł, co stanowi  95,43% wykonania 

planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 98,12% planu. 

Wydatki zostały zrealizowane w  kwocie 40 236 013,21zł, co stanowi   95,32% planu. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 908,66 zł (była to kwota wyższa 

o 798,70zł  w stosunku do 2018r.), natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 

6 161,72 zł (była to kwota wyższa w stosunku do 2018r. o 1051,76 zł). 

Ze środków zewnętrznych do budżetu gminy zostały pozyskane dodatkowe środki w wysokości 

11 526 049,80 zł (była to kwota wyższa o 4 883 485,36 zł od  kwoty pozyskanej w 2018r.), z 

tego na programy z udziałem środków Unii Europejskiej wydatkowaliśmy kwotę – 

10 204 830,68 zł (w stosunku do 2018r. więcej o 6 335 189,40 zł). 

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wydatkowano w 

2019r. kwotę – 8 075 967,20 zł, z tego największa pozycja to wydatki ponoszone na 

świadczenia wychowawcze – 5 174 084,33 zł i świadczenia rodzinne – 2 044 185,80 zł. 

Wydatki na zadania własne stanowiły w 2019r. kwotę 15 681 877,03 zł, z tego największe 

kwoty przeznaczone były na: utrzymanie oświaty (szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne, 

oddziały przedszkolne w SP Skrudki i Osiny, Przedszkole Gminne, dokształcanie zawodowe 

nauczycieli, stołówki szkolne, stosowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci 

w przedszkolach i szkołach podstawowych, świetlica w SP Żyrzyn, Samorządowa 

Administracja Placówek Oświatowych, koszty dowożenia uczniów, obsługa PKZP, opłaty za 

dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) -  9 966 656,52 zł,  utrzymanie 

i funkcjonowanie administracji – 1 926 143, 47 zł (łącznie z zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji rządowej oraz kosztami obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi)  i utrzymanie dróg gminnych łącznie z ich modernizacją – 1 710 393,24 zł. 

 

W 2019r. zostały wykonane  następujące zadania inwestycyjne: 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość ogółem 

w 2019r. w zł 

Udział środków 

zewnętrznych  

w 2019r. w zł 

1. 

Budowa wodociągu w Żyrzynie na ul. 

Polnej i Pałacowej  

 

128 331,04 

 

 

----- 

2. 

Modernizacja drogi gminnej Przecinka w 

Bałtowie 

 

 

86 749,44 

 

----- 

3. 

Przebudowa drogi gminnej Cezaryn – 

Kolonia Kośmin 

 

772 859,83 
386 185,00 

 

4. Budowa dróg gminnych w Osinach 58 137,26 ----- 

5. 
Budowa dróg gminnych w Parafiance 

 
197 341,76 ----- 
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6. 

Wykonana została nawierzchnia asfaltowa na 

ul. Polnej w Żyrzynie  

 

36 779,95 ----- 

7. 

Rozpoczęto przebudowę ul. Górnej wraz 

z łącznikiem do ul. Tysiąclecia (gmina 

otrzymała 50 % dofinansowania z FDS 

w 2019 i 2020 roku) 

 

350 340,51 479 965,00 

8. 

Rozpoczęto przebudowę drogi od ul. 

Ogrodowej do ul. Partyzantów 

 

12 210,00 20 048,00 

9. 

Wykonano dokumentację projektową 

i złożono wniosek o dofinansowanie 

przebudowy ciągu dróg od końca ul. 

Plebańskiej do Woli Osińskiej oraz części ul. 

Pałacowej 

 

11 000,00 ----- 

10. 
Wykonano dokumentację na budowę 

parkingu przy SPZOZ w Żyrzynie  

 

3 690,00 

 

 

------ 

11. 
Modernizacja oświetlenia ulicznego 

w Zagrodach  

 

10 000,00 

 

 

------ 

12. 

Budowa budynku gospodarczego przy 

świetlicy w Zagrodach 

 

22 950,25 
 

------ 

13. 

Zagospodarowanie działki w Kotlinach na 

tereny rekreacji  

 

16 912,01 

 
------ 

14. 
Budowa i zakup wyposażenia do hali 

sportowej  

 

1 413 910,26 

 

442 900,00 

15. 

Budowa peronów i montaż wiat 

przystankowych wykonanie dokumentacji, 

etap II 

17 699,69 ------ 

16. 
Dokończenie termomodernizacji budynku 

Szkoły Podstawowej w Skrudkach  

 

32 000,00 

 

332 311,37 

17. 
Zakup pomocy dydaktycznych 

i wyposażenia szkół  

 

698 020,48 

 

w rozliczeniu 

18. 

Zielona energia w Gminie Żyrzyn – montaż 

kolektorów słonecznych i kotłów na 

biomasę  

 

2 683 593,60 

 

1 126 043,96 

19. 

Zielona energia w Gminie Żyrzyn – montaż 

instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych 

pomp ciepła  

0,00 191 208,26 
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20 Budowa świetlicy w Wilczance  

 

488 256,44 

 

w rozliczeniu 

21. 
Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku 

w Woli Osińskiej  

 

18 505,40 

 

----- 

22. 
Termomodernizacja budynku przedszkola ze 

świetlicą w miejscowości Bałtów  

 

618.024,61 

 

132 783,35 

w rozliczeniu 

23. 

Utworzenie placówek świadczących pomoc 

osobom wykluczonym lub zagrożonym 

wykluczeniem społecznym na terenie 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta 

Puławy, DPS w Żyrzynie i Świetlica 

Środowiskowa w Żerdzi. 

 

5 648 730,46 

 

6 395 369,59 

 

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły w 2019r. – 153 406,19 zł. 

Na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Powiatem Puławskim przekazaliśmy środki 

w wysokości – 253 570,10 zł. W ramach tych środków wykonane zostały:  

1) przebudowa drogi powiatowej Nr 2506L w Osinach -  930 mb. nawierzchni asfaltowej, 

częściowe odnowienie rowu i wymiana przepustów oraz regulacja zjazdów – 

229 290,10zł,  

2) dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1519L 

w Żyrzynie – 24 600,00 zł. W 2019r. rozpoczęto realizację inwestycji tj. przebudowa 

drogi na odcinku 1581 mb. oraz budowę chodnika po stronie północnej 1195 mb. i 

regulację chodnika po stronie południowej. W ramach tej inwestycji realizowana jest 

także przebudowa drogi Nr 2515L Kotliny – Baranów II etap na odcinku 1890 mb. 

Inwestycja zakończona zostanie w 2020 r., Gmina Żyrzyn współfinansuje zadanie w 

kwocie – 459 222, 00 zł. co stanowi 20% wartości inwestycji ( Powiat uzyskał 60% 

dofinansowania z FDS ). 

W ramach wsparcia mieszkańców sołectwa Osiny i Wola Osińska została przekazana w 2019r. 

do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” w 

Puławach dotacja do 1 m3 odprowadzonych ścieków w wysokości – 87 182,91 zł. 

Na promocję gminy w 2019r. wydano – 18 466,19 zł. 

W 2019r. zostały spłacone raty kredytu i pożyczki w kwocie –  1 220 404,00 zł.  

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosło 5 440 808,00 zł (co stanowi wskaźnik 

zadłużenia 8,00%). Zobowiązania te zostaną spłacone do końca 2024r.  

Konieczne wydatki bieżące  były w 2019r. realizowane terminowo, a podjęte w 2019r. uchwały 

okołobudżetowe dają gwarancję utrzymania płynności finansowej w 2020 roku.  

 

 

 



18 
 

4.4. Ochrona środowiska naturalnego 

Gmina  Żyrzyn zajmuje powierzchnię 128,7 km2  Jest to typowa gmina rolnicza, na której 

znajduje się 2580 gospodarstw rolnych, ze średnią powierzchnią gospodarstwa 2,60 ha. 

Na terenie gminy dobrze rozwinięty jest system wodociągów zbiorowych obejmujący 

wszystkie wsie. Zaś przeciętnie rozwinięty jest system kanalizacji, gdyż korzysta z niego około 

42% gospodarstw domowych. Gospodarka ściekowa prowadzona jest w oparciu 

o oczyszczalnię ścieków w Puławach, do której są odprowadzane ścieki z Osin i Woli 

Osińskiej, a także o oczyszczalnię w Żyrzynie, do której są odprowadzane ścieki z Żyrzyna 

i Zagród, jak również dowożone z pozostałych 11 miejscowości. 

Gmina Żyrzyn wyróżnia się dużym wskaźnikiem lesistości – prawie 36% powierzchni gminy 

stanowią lasy, które są zgrupowane w duże kompleksy głównie w części południowo-

wschodniej, centralnej i zachodniej gminy. Te uwarunkowania sprawiają, że w gminie możemy 

mówić o dobrej jakości powietrza atmosferycznego. 

Na terenie gminy znajduje się wiele cennych przyrodniczo terenów. Obszary chronionego 

krajobrazu obejmują ponad 60% obszaru gminy, są to:  Natura 2000, Pradolina Wieprza, Kozi 

Bór, Jezioro Piskory i 7  użytków ekologicznych. 

 

Gmina posiada opracowany Gminny Program Ochrony Środowiska jak również Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Na terenie gminy nie występują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska. 

Klimat akustyczny na terenie gminy kształtowany jest głównie przez hałas komunikacyjny 

wytwarzany przez pojazdy drogowe i można powiedzieć, że z roku na rok staje się wyższy. 

Hałas ten  nie powoduje jednak  dużej uciążliwości dla ogółu mieszkańców, gdyż główne trasy 

komunikacyjne nie przebiegają przez tereny o gęstej zabudowie. 

Na terenie gminy prawidłowo jest prowadzona gospodarka odpadami.  

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żyrzyn objęte są 

zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i nieruchomości niezamieszkałe, na których 

powstawały odpady komunalne. 

Odpady komunalne, zgodnie ze złożonymi deklaracjami odbierane były od właścicieli  raz 

w miesiącu. Niewielu właścicieli nieruchomości z Żyrzyna zadeklarowało chęć pozbywania się 

odpadów 2 razy w miesiącu.  

Na terenie Gminy prowadzona jest selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów:  

1) w pojemnikach – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) w workach koloru niebieskiego – papier i tektura, 

3) w workach koloru żółtego – opakowania z tworzyw sztucznych i metali oraz 

opakowania wielomateriałowe, 

4) w workach koloru zielonego – szkło, 

5) w workach koloru brązowego – odpady ulegające biodegradacji,  

6) w workach koloru szarego – popiół. Popiół odbierany był 3 razy  w miesiącach: lutym, 

maju i grudniu. 

Na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), czynny w każdą sobotę w godzinach od 700 do 1500. Za odpady dostarczone do 
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PSZOK właściciele nieruchomości z terenu Gminy Żyrzyn nie dokonują żadnych dodatkowych 

opłat. 

Do PSZOK usytuowanego w Żyrzynie przy ul. Powstania Styczniowego 15 właściciele 

nieruchomości mogą dostarczać następujące rodzaje odpadów: zużyte opony,  meble i odpady 

wielkogabarytowe,  odpady zbierane selektywnie (szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i 

metale), popiół paleniskowy, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, chemikalia 

i opakowania po środkach ochrony roślin, odpady pochodzące z remontów mieszkań 

prowadzonych samodzielnie, baterie i akumulatory, odpady zielone i inne odpady ulegające 

biodegradacji, przeterminowane leki. 

 

Na terenie Gminy Żyrzyn nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.  

Wszystkie odpady za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych w Puławach 

transportowane były i przekazywane do: Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

w Puławach oraz Kompostowni w Puławach przy ul. Komunalnej.   

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Żyrzyn wynosiła 

6530, w tym 52 osoby zameldowane na pobyt czasowy. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, na dzień 31.12.2019r. objętych było 5473 

osoby od których odebrano 2265,59 Mg odpadów ( 413,96 kg/mieszkańca). W 2018 odebrano 

1479,03 Mg odpadów (258,03 kg/mieszkańca) tak duża różnica wynika ze wzrostu odpadów 

budowlanych których przyjęto w 2018 r – 395,59 Mg a w 2019 - 1080,34 Mg. 

Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a objętych systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi wynika m.in. z tego, że znaczna część uczniów i studentów kontynuuje 

naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Wśród osób czynnych zawodowo wielu 

mieszkańców wykonuje swoją pracę w odległych miastach lub innych krajach. Są również 

osoby zameldowane, które od wielu już lat nie mieszkają na terenie Gminy Żyrzyn. 

Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych 

w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym oraz wzywanie właścicieli nowo 

wybudowanych i zamieszkałych nieruchomości do złożenia deklaracji na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

 

W 2018 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 68,36 kg selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz 78,84 kg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  komunalnych. 

Natomiast w 2019 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 83,94 kg selektywnie zebranych 

odpadów i 75,24 kg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Na uwagę 

zasługuje znaczny wzrost selektywnie zebranych odpadów i spadek ilości niesegregowanych 

zmieszanych odpadów komunalnych przypadający na 1 mieszkańca. Zmiana proporcji 

zebranych odpadów wynika głównie z ustawowego obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów oraz większej świadomości ekologicznej mieszkańców, dostarczanie właścicielom 

nieruchomości   wraz z harmonogramem odbioru odpadów ulotek zawierających informacje 

o rodzaju odpadów, jakie powinny być gromadzone (a jakie nie) w poszczególnych workach. 

Zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń 

w sołectwach  ma również wpływ na poprawę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
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Głównym kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest 

koszt odbioru i zagospodarowania odpadów. 

Wydatki poniesione w 2019 roku w ramach gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 

944.899,67 zł, w tym koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych -   

875.290,85zł. 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły 

821.119,72 zł. Różnica pomiędzy wydatkami, a wpływami w wysokości 123.779,95 zł została 

pokryta z budżetu gminy. 

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opady za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w 2019 roku zostało wysłanych  96 upomnień na kwotę 24.514,98 zł z tego 

wystawiono 87 tytuły wykonawcze do egzekucji przez Urząd Skarbowy na kwotę 20.405,50 

zł. W 2019 r. wyegzekwowano zaległości na kwotę 22.258,11 zł. 

Niepokojącym zjawiskiem jest brak zbilansowania się wydatków przeznaczanych na 

funkcjonowanie systemu zbierania odpadów komunalnych z dochodami osiąganymi z tytułu 

opłat. 

Priorytetem dla Gminy Żyrzyn na lata następne jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów 

poprzez uświadamianie mieszkańców (dalszą ich edukację) w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, poprawa selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz racjonalnego 

sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przepisami poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów.  

 

4.5   Ład przestrzenny 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, w tym 

lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn, które zostało przyjęte przez Radę Gminy 

Żyrzyn w dniu 21 sierpnia 2013r.  uchwałą  Nr XXII/138/2013.  

W latach 2016-2017 została dokonana zmiana studium na wybranych obszarach, przyjęta 

uchwałą Nr XXVI/182/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018r., spowodowana 

zgłoszeniem w latach 2013-2015 przez mieszkańców gminy potrzeb wykraczających poza 

ustalenia obowiązującego wówczas studium.  

Zmiana ta wykonana dla wyodrębnionych obszarów gminy spowodowała dokonanie, zarówno 

w części tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w 

wyniku wprowadzonej zmiany przestały być aktualne (zgodnie z art. 9 ust. 1 p. 3a ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Studium jest dokumentem planistycznym o charakterze ogólnym, obejmującym obszar całej 

gminy. Istotą Studium jest określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego.  

Ustalenia zawarte w tym dokumencie są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych, w których to następuje uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów. 

 

Podstawowym środkiem realizacji polityki przestrzennej Gminy Żyrzyn jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Jak pokazuje praktyka, często jest to jedyny skuteczny 
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sposób zarządzania przestrzenią, zapewniający zrównoważenie interesu ogółu z interesami 

jednostek. 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019r. obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego objęto 12 800 ha, co stanowi 100 % powierzchni gminy. 

W granicach administracyjnych Gminy Żyrzyn w roku 2019 obowiązywały cztery  miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone na podstawie obowiązującej ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) ogólny miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn zatwierdzony 

Uchwałą Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004r.), 

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żyrzyn dla określonych 

terenów - I etap zatwierdzony uchwałą  Nr XI/75/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 marca 

2016 r., (ogłoszony  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2016r. poz. 1618 

z dnia 20 kwietnia 2016r.), 

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów położonych 

w miejscowości Żyrzyn zatwierdzony uchwałą  Nr XI/74/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia  

16 marca 2016 r., (ogłoszony  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2016r. 

poz. 1617 z dnia 20 kwietnia 2016 r.), 

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn dla określonych terenów 

- I etap zatwierdzony uchwałą  Nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 6 listopada 

2017r., (ogłoszony  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2018 r. poz. 2013 

z dnia 12 stycznia  2018r.) 

Posiadanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pozwala na prowadzenie 

przez Gminę Żyrzyn właściwej polityki przestrzennej.  

Efektywne prowadzenie tej polityki ma istotny wpływ nie tylko na atrakcyjność wizualną czy 

funkcjonalną przestrzeni lokalnej, lecz pośrednio może również decydować o atrakcyjności 

gminy jako ośrodka gospodarczego, edukacyjnego, kulturalnego, turystycznego itp. 

Realizując obowiązek tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

mieszkańców gminy, tworzenia komfortowych i bezpiecznych warunków mieszkaniowych,  

jak również w związku z zainteresowaniem inwestorów pozyskaniem terenów przemysłowych 

i inwestycyjnych, nieustannie analizowana jest możliwość szybkiego wprowadzania zmian w 

obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Efektem tych działań były trwające w roku 2019 prace planistyczne nad kolejną zmiana MPZP, 

które zainicjowane zostały w roku 2018 poprzez podjęcie uchwały intencyjnej.  

Nr XXXIII/220/2018 Rady Gminy Żyrzyn z  dnia listopada 2018r.  w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Żyrzyn dla określonych terenów. 

Plan został  uchwalony w styczniu 2020 roku i obecnie czekamy na jego publikację w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

W 2019 roku zaobserwować można było rosnące  zainteresowanie nieruchomościami 

gruntowymi położonymi na terenie Gminy Żyrzyn, co  wyraża się między innymi we wzroście 

liczby składanych wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP oraz dokonanych zmian 

własnościowych. 
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Zainteresowanie inwestorów pozyskaniem nowych terenów pod inwestycje oraz osób 

prywatnych poszukujących terenów pod zabudowę jednorodzinną wiąże się również z dużą 

ilością wniosków kierowanych do Wójta o zmiany w SUiKZP i  MPZP. 

4. 6   Infrastruktura drogowa i komunikacja  

Gmina Żyrzyn posiada do utrzymania 50,595 km dróg o kategorii drogi gminnej, z tego: 

• dróg o nawierzchni twardej ulepszonych bitumicznie – 19,849 km 

• dróg o nawierzchni twardej ulepszonej kostką – 1,678 km,  

• dróg o nawierzchni twardej ulepszonych tłuczniem – 6,968 km 

• dróg gruntowych wzmocnionych żwirem i żużlem – 7,47 km, 

• dróg gruntowych naturalnych (z gruntu rodzimego) – 14,63 km 

Na mocy uchwały Nr VII/50/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych, Gmina Żyrzyn zwiększyła swój stan posiadania przejmując od 

Powiatu Puławskiego drogę w Osinach. 

W 2019r. na terenie gminy wykonane zostały i oddane do użytkowania nowe odcinki dróg 

asfaltowych o łącznej długości 3,180 km za kwotę – 1 194 436,54 zł. 

W 2019r. GDDKiA udostępniła kierowcom odcinek drogi S17 przebiegający przez Gminę 

Żyrzyn od Węzła Kurów Zachód – Węzeł Żyrzyn – Węzeł Skrudki - do Węzła Ryki Południe. 

Nowy most na rzece Wieprz w Kośminie otrzymał imię Zofii Kossak. Węzły drogowe 

w Żyrzynie i w Skrudkach zapewniają mieszkańcom bardzo dobry dostęp do drogi szybkiego 

ruchu oraz otwierają możliwość inwestycji w obrębie węzłów. 

W 2020 r. Gmina planuje wykonanie następnych odcinków dróg asfaltowych (4,165 km) 

z wykorzystaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (rozpoczęto w 2019r. 

dwie inwestycje) oraz z dotacji celowej Marszałka Województwa Lubelskiego na modernizacje 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych (przyznana dotacja na 2020r.). Dodatkowo gmina 

otrzymała dofinansowanie z FDS (podpisana umowa) w kwocie 1 539 918,00 zł na przebudowę 

ciągu dróg gminnych z Żyrzyna do Woli Osińskiej o długości 3,081 km, które planujemy 

rozpocząć w 2020 i zakończyć w 2021 roku. (całkowita wartość inwestycji 2 566 530,50 zł). 

Łączna długość dróg będących w trakcie przebudowy  lub planowanych do przebudowy w roku 

2020 i 2021 na które mamy zapewnione finansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 7,246 

km. 

Potrzeby komunikacyjne na terenie Gminy zabezpiecza dwóch przewoźników: Miejski Zakład 

Komunikacji w Puławach i Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rykach. 

Stosowne porozumienia w tej sprawie Wójt Gminy Żyrzyn podpisał z Prezydentem Miasta 

Puławy i Burmistrzem Miasta Ryki. 

MZK Puławy realizuje połączenia z Puław z następującymi miejscowościami Gminy Żyrzyn: 

Osiny, Bałtów, Borysów, Żyrzyn, Kotliny, Żerdź, Skrudki, Wilczanka i Wola Osińska.  

Dotacja, jaką przekazaliśmy dla Miasta Puławy z tego tytułu w 2019r. to kwota – 266 800 zł. 

W 2019r. Rada Gminy Żyrzyn w dniu 25 listopada 2019r. podjęła uchwałę Nr VIII/66/2019  w 

sprawie porozumienia z Gminą Ryki w zakresie transportu zbiorowego. Niezwłocznie po 

podpisaniu stosownych dokumentów - w styczniu 2020r. uruchomiony został transport 
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zbiorowy na trasie Ryki – Żyrzyn - Puławy, który obsługuje sołectwa: Kośmin, Kol. Kośmin, 

Cezaryn, Jaworów, Parafiankę, Żerdź i Żyrzyn. Mieszkańcy Strzyżowic mogą korzystać 

z przystanku przy wjeździe do Kośmina. 

4.7   Oświata i wychowanie 

Na terenie gminy funkcjonowały trzy szkoły podstawowe.  W Osinach, Skrudkach i Żyrzynie.  

Funkcjonowało również Gminne Przedszkole w Żyrzynie z 3 oddziałami przedszkolnymi 

w Kośminie, Skrudkach i Osinach. 

Liczba uczniów w poszczególnych placówka oświatowych: 

Nazwa placówki oświatowej Liczba uczniów 

 stan na 31.12.2019r. 

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 

 

326 

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach 

 

145 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach 

 

81 

 

Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie 

183+15(żłobek)   

Razem 198 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych: 

Nazwa placówki 

oświatowej 

Zatrudnieni 

ogółem 

liczba osób 

Liczba 

etatów 

Nauczyciele 

stażyści 

osoby/etaty 

Nauczyciele 

kontraktowi 

osoby/etaty 

Nauczyciele 

mianowani 

osoby/etaty 

Nauczyciele 

dyplomowani 

osoby/etaty 

Szkoła Podstawowa  

w Żyrzynie 

 

38 

 

38,43 

 

0 

 

0 

9 

8,50 

29 

29,93 

Szkoła Podstawowa  

w Skrudkach 

 

25 

 

18,40 

3 

1,81 

5 

2,77 

7 

6,16 

10 

7,66 

Szkoła Podstawowa  

w Osinach 

 

18 

 

12,46 

1 

0,72 

3 

1,61 

1 

0,06 

14 

10,07 

Przedszkole Gminne 

w Żyrzynie 

 

21 

 

16,11 

3 

1,04 

6 

4,69 

7 

5,38 

5 

5,00 

 

Stan zatrudnienia pracowników administracyjnych i personelu pomocniczego 

 w poszczególnych placówkach oświatowych: 

Nazwa placówki 

oświatowej 

Zatrudnienie 

ogółem 

liczba osób 

osoby/etaty 

Pracownicy 

administracyjni 

osoby/etaty 

 

Personel pomocniczy 

(pracownicy gospodarczy, 

woźne, sprzątaczki) 

osoby/etaty 

Pracownicy kuchni 

(intendentka, kucharki) 

osoby/etaty 

Szkoła Podstawowa  

w Żyrzynie 

18 

16,13 

1 

1 

12 

10,13 

5 

5 

Szkoła Podstawowa  

w Skrudkach 

6 

5,75 

1 

1 

5 

4,75 

 

0 

Szkoła Podstawowa  

w Osinach 

4 

4 

1 

1 

3 

3 

 

0 
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Przedszkole Gminne 

w Żyrzynie 

14 

12,50 

1 

0,75 

9 

7,75 

4 

4 

 

Średnio do jednej klasy w poszczególnych szkołach w 2019r. uczęszczała taka sama liczba   

uczniów jak w 2018r. : 

1) w Szkole Podstawowej w Żyrzynie – 20 uczniów,  

2) w Szkole Podstawowej w Skrudkach – 16 uczniów, 

3) w Szkole Podstawowej w Osinach – 10 uczniów. 

Do jednego oddziału przedszkolnego uczęszczało średnio 18 dzieci. W Przedszkolu 

funkcjonowała także grupa żłobkowa licząca 15 dzieci (stan ten jest identyczny, jak w 2018r). 

Średnio na jednego zatrudnionego nauczyciela w poszczególnych szkołach w 2019r. 

przypadała taka sama  liczba uczniów, jak wykazywana w 2018r.: 

1) w Szkole Podstawowej w Żyrzynie – 9 uczniów,  

2) w Szkole Podstawowej w Skrudkach – 6 uczniów, 

3) w Szkole Podstawowej w Osinach – 4 uczniów. 

Na jednego nauczyciela w Przedszkolu przypadało 9 dzieci i stan ten nie zmienił się w stosunku 

do 2018r. 

 

We wszystkich szkołach na terenie Gminy w 2019r. odbywała się nauka języka angielskiego 

i niemieckiego. W Przedszkolu Gminnym w Żyrzynie odbywały się zajęcia z języka 

angielskiego. 

 

W 2019r. uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych otrzymali stypendia za wybitne 

osiągnięcia w nauce. Ogółem we wszystkich szkołach przyznano stypendia 61 uczniom na 

kwotę – 7 530,00 zł. 

 

W placówkach oświatowych w 2019r. kontynuowane były następujące zadania inwestycyjne: 

• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach, 

• budowa hali sportowej w przy Szkole Podstawowej w  Żyrzynie. 

•  

Projekty realizowane przez placówki oświatowe w 2019r. z udziałem środków 

zewnętrznych to: 

Lp. Nazwa zadania Wartość ogółem 

w zł 

Udział środków 

zewnętrznych 

w 2019 r. w zł 

1. „Wspieramy mamy” 379 793,08  

(+748 448,92 przekazane 

partnerom projektu) 

1 128 242,00 

2. „Edukacja w Gminie Żyrzyn” 207 828,35 zł  

(+ 18 450,00 poniesione 

przez UG z innego 

paragrafu 

226 278,35  



25 
 

3. „Placówki Wsparcia Dziennego dla 

dzieci i młodzieży gmin wiejskich 

obszaru funkcjonalnego Miasta 

Puławy” 

75 705,33 (+157 753,00 

przekazane partnerom 

projektu) 

233 458,33  

4. „Rozwój zaplecza dydaktycznego 

placówek oświatowych w Gminie 

Żyrzyn” 

698.020,48  

 

593 317,41  

5. „Żłobek dla malucha – szansą na 

powrót do aktywności zawodowej 

rodzica” 

22 100,00  22 100,00  

6. „Rozwój zintegrowanych usług 

społecznych w gminach wiejskich 

powiatu puławskiego – Gmina Żyrzyn” 

288 163.68  

 

288 163.68  

 

7. ,,Rozwój placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży gmin 

wiejskich powiatu puławskiego” 

208 874,36 (+24 583,97 

przekazane partnerom 

projektu) 

233 458,33  

 

W 2019r. ze względu na wprowadzaną w życie reformę edukacyjną po raz pierwszy kończyli 

naukę uczniowie ósmych klas szkół podstawowych. 

Egzaminy końcowe zdawali wyłącznie uczniowie klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej 

w Żyrzynie.  

 

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego uczniów klas gimnazjalnych  w 2019  określony w 

procentach poprawnie udzielonych odpowiedzi, w porównaniu do średnich wyników w 

powiecie puławskim i województwie lubelskim. 

 

Egzamin 

Uczniowie 

klasy 

gimnazjalnej 

SP  

w Żyrzynie 

Powiat 

puławski 

Województwo 

lubelskie 

Część 

humanistyczna 

język polski 69,3 64,1 64,2 

historia i wos 63,8 58,7 58,6 

Część 

matematyczno - 

przyrodnicza 

matematyka 42,2 42,3 43,0 

przedmioty 

przyrodnicze 
51,1 48,8 48,8 

Język obcy 

nowożytny 

j. angielski  

poziom podstawowy 
75,0 67,0 65,8 

j. angielski 

poziom rozszerzony 
62,9 50,9 49,5 
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Uczniowie klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Żyrzynie osiągnęli najwyższy średni 

wynik z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i przyrodniczej w powiecie 

puławskim. 

W 2019 r. na terenie gminy zorganizowane było dowożenie dla uczniów klas gimnazjalnych, 

Szkoły Podstawowej w Żyrzynie i  Szkoły Podstawowej w Skrudkach. Wydatki ogółem 

poniesione na dowożenie uczniów do szkół wyniosły – 430 870,59 zł. 

 

4. 8   Kultura, sport i rekreacja 

W gminie w 2019r. funkcjonowała jedna Biblioteka Gminna z filią w Osinach i czterema 

punktami bibliotecznymi: w Szkole Podstawowej w Żyrzynie oraz świetlicach wiejskich 

w Kotlinach, Strzyżowicach i Woli Osińskiej.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019r. wynosił 20 068  woluminów , zaś na koniec roku - 

20170  woluminów.  Na początku 2019r. biblioteka zarejestrowała 1125 czytelniczek 

i czytelników, zaś na koniec roku liczba ta wynosiła  1169  osób. 

Biblioteka zatrudnia łącznie 5 osób, z tego w Bibliotece w Żyrzynie pracują 3 osoby w ramach 

pełnego etatu ( dyrektor biblioteki, starszy bibliotekarz i animator kultury prowadzący zajęcia 

świetlicowe)  oraz główna księgowa w ramach 1/4 etatu. W Osinach zatrudniona była jedna 

bibliotekarka w ramach 3/4 etatu. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowanych jest 8  komputerów, w tym 5 przeznaczonych 

dla czytelników. 

W 2019r. Biblioteka Gminna zorganizowała następujące wydarzenia: 

• Gminny kulig dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

• finał Konkursu Poezji „Ojczyzna sercem widziana”, 

• ferie zimowe, 

• Gminny Dzień Kobiet, 

• „Głośne Czytanie Bajek” dla gminnych Klubów Przedszkolaka, 

• Rodzinny Dzień Dziecka: 

• spektakl Teatru Muchomor z POK „Dom Chemika” , 

• akrobacje rowerowe Piotra Bielaka, 

• wernisaż wystawy Jacka Kośmińskiego, 

• Festyn Rodzinny „Powitanie Wakacji”, 

• Gminny rodzinny rajd rowerowy, 

• spektakl teatru „Blaszany Bębenek”, 

• organizowała i prowadziła konkurs plastyczny podczas dożynek gminnych, 

• Gminne Czytanie w ramach Narodowego Czytania, 

• Powitanie Jesieni  -gminny festyn rodzinny, 

• Jubileusz 70-lecia biblioteki, 

• III Finał Gminnego Konkursu Plastycznego na pracę przestrzenną „Anioły Bożego 

Narodzenia”. 
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Każdego miesiąca świetlica organizowała wystawy o różnych tematykach. 

Ponadto pracownicy Biblioteki prowadzą w szkołach lekcje biblioteczne dla klas I, II, III i IV. 

W 2019r. na prowadzenie Biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa Gmina wydała  

279 072,00zł. 

Na początku 2019r. w Gminie funkcjonowało 8 świetlic w: Kotlinach, Zagrodach, Woli 

Osińskiej, Borysowie, Osinach, Strzyżowicach i Kośminie, a także w Żyrzynie przy Bibliotece 

Gminnej. 

W świetlicy, która jest prowadzona przez Bibliotekę w Żyrzynie zatrudnione są 2 osoby, jedna 

posiadająca wykształcenie plastyczne, pracująca w ramach pełnego i druga (muzyk) pracująca 

na umowę zlecenie z chórem gminnym.  

W pozostałych świetlicach są zatrudnieni opiekunowie w ramach umów-zlecenia.  

W 2019r. zawieszona została działalność świetlicy w Bałtowie z uwagi na prowadzone prace 

termomodernizacyjne obiektu.  

W 2019r. został wybudowany i oddany do użytku nowy obiekt świetlicy wiejskiej 

w Wilczance.  

 

W Zagrodach w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin 

miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puławy” utworzona została świetlica 

środowiskowa dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-16 lat. 

Świetlica rozpoczęła swoje funkcjonowanie w lipcu 2019 roku, do świetlicy zatrudnione 

zostały dwie opiekunki oraz jedna sprzątaczka. Na zajęcia uczęszcza 20 dzieci. Zajęcia 

w świetlicy środowiskowej w Zagrodach odbywają się 5 razy w tygodniu od poniedziałku do 

piątku w godzinach 15.00 do 19.00. Świetlica pełni funkcję opiekuńczą i specjalistyczną.  

Zajęcia opiekuńcze obejmują opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę 

oraz zajęcia sportowe. W ramach zajęć świetlicowych organizowane są dla dzieci różnego 

rodzaju wyjazdy edukacyjne, spotkania rodzinne, wyjazdy do kina. Dla dzieci biorących 

udział w projekcie , uczestniczących w zajęciach świetlicy w Zagrodach zorganizowano 

wyjazd edukacyjny do Sali Zabaw  w Puławach, a także wyjazd do kina „Sybilla” 

w Puławach. W świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczno – techniczne,  na których dzieci 

samodzielnie wykonują różnego rodzaju prace, ozdoby, dekoracje, stroiki, upominki dla 

najbliższych. Prowadzone są również zajęcia tematyczne, które dostosowywane są do 

zainteresowań i potrzeb dzieci. Dzieci na zajęciach świetlicowych uczą się myślenia 

strategicznego poprzez gry planszowe, symulacje, teleturnieje, eksperymenty, planując 

i przewidując. 

Świetlica w Żerdzi została utworzona dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-16 lat w ramach 

projektu „Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin wiejskich 

powiatu Puławskiego”. Świetlica środowiskowa została przeniesiona z Żyrzyna do Żerdzi 

z dniem 1 kwietnia 2019 roku.  Zajęcia w świetlicy w Żerdzi prowadzone są 5 dni w tygodniu 

od poniedziałku do piątku  w godzinach od 15.00 do 19.00.  Świetlica pełni funkcję 

opiekuńczą jak i specjalistyczną. Zatrudniony został personel merytoryczny: 2 opiekunki, 

1 logopeda, 1 psycholog oraz 2 terapeutów prowadzących zajęcia specjalistyczne. W ramach 

zajęć świetlicowych organizowane były różne wyjazdy edukacyjne. Dzieci wraz 
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z opiekunkami wyjeżdżały na basen do Ryk, do kina „Sybilla” w Puławach, na widowisko 

cyrkowe- CYRK KATARZYNA, do Wojciechowa do parku „Owadolandia” i muzeum 

minerałów „Młyn Hipolit”,  wyjazd do Sali zabaw „Maginus” w Puławach, wyjazd do Sali 

Zabaw „Baśniogród” w Puławach. Organizowane były także świetlicowe pikniki na świeżym 

powietrzu, różnego rodzaju przedstawienia teatralne dla najbliższych oraz zabawy 

i dyskoteki, a także uroczysta Wigilia. Zajęcia opiekuńcze obejmowały opiekę, pomoc 

w nauce, organizację czasu wolnego, zajęcia sportowe, gry i zabawy. Prowadzono zajęcia 

plastyczne i techniczne,  kształtujące umiejętności dzieci.  W zajęciach organizowanych  

w świetlicy w Żerdzi  w roku 2019 uczestniczyło 34 dzieci. 

W świetlicach w Zagrodach, Kotlinach, Woli Osińskiej, Borysowie, Osinach, Strzyżowicach 

i Kośminie były zatrudnione osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach 12 godzin 

tygodniowo (umowy zlecenie). 

W 2019r. zatrudniony został w ramach umowy zlecenia instruktor muzyki, który prowadzi 

w świetlicy w Żyrzynie chór gminny. 

Wszystkie świetlice są wyposażone w komputery z  dostępem do Internetu. 

Wydatki ponoszone w 2019r. na utrzymanie świetlic to kwota – 196 230,14 zł.  

W 2019r. została przekazana do użytkowania hala sportowa w Żyrzynie zlokalizowana przy 

Szkole Podstawowej. Hala ta jest ogólnodostępna dla mieszkańców Gminy Żyrzyn. Korzystają 

z niej uczniowie wszystkich szkół podstawowych, przedszkola, kluby sportowe oraz grupy 

sportowe nieformalne. Hala wyposażona jest w dużą sale sportową, siłownię, małą salę fitness, 

szatnie, łazienki z prysznicami oraz magazyn.  

Na terenie Gminy w 2019r. funkcjonowały  boiska sportowe do piłki nożnej w: Żyrzynie (2) 

i w Skrudkach,  a także 2 boiska do piłki siatkowej plażowej w Żyrzynie. 

W Żyrzynie działał również kompleks boisk Orlik, gdzie zajęcia z dziećmi i młodzieżą 

prowadzi 2 instruktorów. 

Istnieją także małe boiska wielofunkcyjne w Kotlinach, Żyrzynie, Bałtowie, Osinach, Kośminie 

i Żerdzi. 

 

Na terenie Gminy najprężniej działającym klubem sportowym jest GLKS „Żyrzyniak” 

W 2019r. zawodnicy tego klubu rozegrali 82 mecze – były to turnieje, mecze mistrzowskie 

i towarzyskie.  

Seniorzy klasy „A” rozegrali 39 meczów, w których wystąpiło 28 zawodników. 

Zawodnicy z rocznika 2005/2006 rundę wiosenną rozgrywali jako „Młodzik Starszy”, 

natomiast rundę jesienną jako „Trampkarz młodszy”. Łącznie rozegrali 17 meczów, w których 

zagrało 16 zawodników. 

Zawodnicy z rocznika 2007-2009 rundę wiosenną rozegrali w kategorii „Orlik Starszy” 

w systemie turniejowym, natomiast rundę jesienną w kategorii „Młodzik Młodszy”, rundę 

jesienną w kategorii „Młodzik Starszy” łącznie rozegrali 22 mecze i 4 turnieje, w których 

zagrało 21 zawodników. 

Treningi wszystkich grup odbywały się dwa razy w tygodniu (trwały do 30 listopada 2019r.) 

i były prowadzone przez czterech trenerów. 

Zawodnicy trenujący w GLKS „Żyrzyniak” osiągają bardzo dobre wyniki sportowe. 
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Seniorzy klasy „A”  sezon 2018/2019 zakończyli na 3 miejscu zdobywając 47 punktów, 

a w rundzie jesiennej 2019/2020 byli na 5 miejscu z 24 punktami na 15 drużyn. 

„Trampkarze” po rundzie jesiennej zajęli  5 miejsce wśród 10 drużyn. 

„Młodzicy” w rundzie jesiennej zajęli 8 miejsce wśród 11 drużyn, a obecnie w rundzie jesiennej 

2019/2020 zajmują 1 miejsce na 6 drużyn nie przegrywając żadnego spotkania. 

W rundzie jesiennej rozpoczęły się zajęcia z grupą dzieci z rocznika 2010 i młodszych. Treningi 

te cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nich 21 zawodników. 

  

W 2019 r. na terenie Gminy funkcjonowało – 10   placów zabaw w: Bałtowie, Borysowie, 

Kośminie, Kotlinach, Osinach, Skrudkach, Woli Osińskiej, Parafiance, Zagrodach  i Żyrzynie.  

 

W 2019r. został oddana do użytku hala sportowa w Żyrzynie. Koszty poniesione z budżetu 

2019r. na dokończenie i wyposażenie hali wyniosły 1 413 910,26 zł. 

4. 9   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

W 2019r. policjanci Komisariatu Policji w Kurowie realizując czynności w zakresie pracy 

dochodzeniowo śledczej wszczęli i przeprowadzili dochodzenia dotyczące 49 postępowań na 

terenie Gminy Żyrzyn, z tego: 6 postepowań dotyczących nietrzeźwych kierujących pojazdami 

mechanicznymi, 5 postępowań dotyczących przemocy w rodzinie, 4 postępowania dotyczące 

narkomanii. 

Pozostałe postępowania dotyczyły głównie kradzieży, uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia 

rzeczy oraz nie wypełniania obowiązku alimentacyjnego. 

W zakresie pracy prewencyjnej policjanci przeprowadzili ogółem 212 interwencji.  

Na 26 sprawców nałożono grzywny w drodze mandatów karnych, z tego 10 mandatów 

dotyczyło naruszenia zakazu spożywania napoi alkoholowych w miejscu objętym zakazem. W 

celu wytrzeźwienia do jednostek policji doprowadzono 5 osób. 

Analizując dane z zakresu pracy dochodzeniowej w porównaniu z 2018r. należy stwierdzić, że 

liczba postepowań we wszystkich kategoriach zmalała. 

W 2019r. na terenie gminy działało 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w: Bałtowie, 

Borysowie, Kośminie, Kotlinach, Osinach, Skrudkach, Woli Osińskiej, Żerdzi i Żyrzynie, 

z tego 2 jednostki (Żyrzyn i Bałtów) są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

 

W 2019r. na utrzymanie straży pożarnych poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości – 

231 756,54 zł., w tym na wykonanie modernizacji budynku OSP w Żerdzi – 27 851,87 zł. 

 

Jednostki OSP z terenu Gminy Żyrzyn wielokrotnie brały udział w różnych działaniach 

ratowniczych.  W 2019r. było to ogółem 95 zdarzeń ( w tym 2 fałszywe alarmy).  

Ogółem w zdarzeniach uczetniczyło 217 pojazdów,  974 osoby i wykorzystano ponad 642 m3 

wody. 
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W prowadzonych akcjach ratowniczych brały udział następujące jednostki z terenu Gminy 

Żyrzyn:  

1) OSP Żyrzyn – 68, 

2) OSP Bałtów – 28, 

3) OSP Skrudki – 19 ( w tym 3 wyjazdy poza teren własnego działania) 

4) OSP Kośmin  – 5, 

5) OSP Borysów – 2, 

6) OSP Osiny – 1 , 

7) OSP Kotliny – 1. 

 

Zadania jakie były realizowane w 2019r. na rzecz ochotniczych straży pożarnych to: 

• wykonanie posadzki betonowej w garażu OSP Osiny, 

• zakup pieca gazowego, remont kuchni w budynku OSP Bałtów (z funduszu sołeckiego), 

• wykonanie posadzki w Bałtowie ( 1 stanowisko), 

• dalszy remont budynku OSP w Żerdzi (częściowo z funduszu sołeckiego ). 

4.10   Pomoc społeczna 

W 2019r. uchwałą Nr VII/52/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie utworzenia Domu 

Pomocy Społecznej w Żyrzynie i nadania mu statutu utworzona została nowa jednostka 

administracyjna.  

Adaptacja budynków oświatowych na DPS rozpoczęta w 2018r. była kontynuowana w roku 

2019r. Na realizację tego zadania wydatkowane zostały środki w wysokości 5 648 730,00 zł. 

W styczniu 2020r. roboty budowlane zostały odebrane od wykonawcy.  

Obecnie obiekt jest już wyposażony, w drodze konkursu został wybrany Dyrektor DPS i trwają 

nabory pracowników. Po uzyskaniu zgody Wojewody Lubelskiego na funkcjonowanie tej 

placówki będą przyjmowani pierwsi pensjonariusze. Planujemy, że do końca 2020r. przyjętych 

zostanie do DPS 30 pensjonariuszy, a także w części zostaną zapełnione mieszkania chronione. 

Obecnie czynione są starania, aby część mieszkań chronionych przeznaczyć dla zwiększenia 

miejsc dla podopiecznych DPS. 

W ramach projektu „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu 

puławskiego – Gmina Żyrzyn” w ramach osi priorytetowej 11 Wyłączenie społeczne, 11.2 

Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w czerwcu 2019r. na terenie Gminy Żyrzyn 

został utworzony Dzienny Dom Pomocy (DDP), który powstał w Żerdzi na bazie 

zmodernizowanego budynku po dawnej szkole . 

Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób niesamodzielnych , zapewniającym 

całodzienne usługi opiekuńcze , aktywizację w sferze fizycznej , intelektualnej oraz społecznej, 

a także zaspokojenie potrzeb życiowych.  

W 2019 roku z usług DDP skorzystały 23 osoby starsze. Liczba osób przebywających 

w placówce stacjonarnie wyniosła 18 , natomiast pomocą w formie usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania zostało objętych 5 osób. 
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Placówka zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dni robocze od poniedziałku do piątku. Kryteria, 

które musi spełniać uczestnik DDP: wiek powyżej 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna), 

zamieszkiwanie na terenie Gminy Żyrzyn,  niesamodzielność ze względu na wiek, stan 

zdrowia, niepełnosprawność. 

Na dzień 1 stycznia 2019r. – 163 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci (29 mniej niż 

w 2018r.), a na dzień 31 grudnia 2019r. liczba ta zmniejszyła się do 150  (mniej o 16 w stosunku 

do 2018r.).  

Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początku 2019r. 

–  358 (mniej o 57 niż w 2018r.), a na koniec roku zmniejszyła się do  351 (mniej o 28 niż 

w 2018r.). Kwota zasiłków rodzinnych wypłacona w 2019r. wynosiła – 452.855,03 zł (kwota 

ta jest niższa w stosunku do 2018r. o 63 440,96 zł),  a zasiłków pielęgnacyjnych –  359.662,00 

zł (wzrost w stosunku do 2018r. o 38 864,00 zł). 

Na początku 2019r. – 411 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ (16 rodzin 

mniej niż w 2018r.) na ogólną liczbę – 651 dzieci (mniej o 54 dzieci w stosunku do 2018r.), 

a na koniec 2019r. – 627 rodzin (więcej o 218 niż w 2018r.), na ogólną liczbę dzieci – 1064 

(wzrost o 411 dzieci w stosunku do 2018r.). Na ten cel w 2019r. wydatkowana była kwota –  

5.106.625,63 zł. ( wzrost w porównaniu do 2018r. o kwotę 1 177 857,53 zł) 

W 2019r. – 55 uczniów (mniej o 14 uczniów niż w 2018r.) korzystało z dożywiania na kwotę 

– 21.333,30 zł (kwota ta była niższa o 9 142,50 zł niż wydatkowana w 2018r.). Dożywianie 

dzieci prowadzone było w szkołach podstawowych w Żyrzynie i Skrudkach i Przedszkolu 

Gminnym w Żyrzynie oraz w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Puławach, do którego  

uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy. 

Zasiłki celowe na zakup żywności otrzymały 53 rodziny (wzrost o 2 rodziny) na kwotę –

51.000,00 zł. 

Ogółem koszty dożywiania to kwota –72.333,30 zł (jest to kwota wyższa o 7 207,50 zł niż 

wydatkowana w 2018r.) 

4.11   Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonował jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Żyrzynie. 

SPZOZ obejmował opieką 3 szkoły podstawowe (550 uczniów). 

Stan świadczeniobiorców zapisanych na listę POZ na koniec 2019 roku wyniósł 5 733 osób 

i był niższy o 24 pacjentów w stosunku do dnia 31 grudnia 2018r. 

W 2019r. SPZOZ udzielił 30 002 porad ambulatoryjnych (mniej o 373 niż w 2018r.), w tym 

1241 (mniej o 256 niż w 2018r.). Były to porady domowe w ramach kompetencji lekarza 

rodzinnego podstawowej opieki medycznej. 

Ogółem na usługi medyczne w 2019r. wydano kwotę – 95 163,00 zł. 

Koszty poniesione na działalność SP ZOZ wyniosły ogółem - 1 515 277,77 zł. (wynagrodzenie 

i pochodne, leki i sprzęt jednorazowego użytku, energię, gaz, paliwo, obce usługi medyczne – 

laboratoryjne, RTG i USG, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, świadczenia urlopowe, 

delegacje, usługi bankowe). Na wykonanie planowanego planu inwestycyjnego wydano kwotę 

6 563,74 zł na zakup sprzętu medycznego. 
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W SPZOZ w Żyrzynie zatrudnione były następujące osoby na umowę o pracę: 3 lekarzy, 

księgowa, 3 pielęgniarki w POZ,  pielęgniarka w higienie szkolnej i sprzątaczka. 

 

Na terenie gminy funkcjonują 2 prywatne apteki zlokalizowane w pobliżu SP ZOZ w Żyrzynie. 

Na dzień 1 stycznia 2019r. - 73 podmioty posiadały zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych i ten stan utrzymał się do końca 2019r. Liczba wydanych zezwoleń pozostała na 

poziomie 2018r.  

Nie było skarg na funkcjonowanie podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 

Ze środków uzyskanych przez Gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

w 2019r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowy zlecenia do 

prowadzenia świetlic – 69 132,99 zł, 

• diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

2 610,00 zł, 

• wynagrodzenia dla biegłych za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

oraz koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego – 7 700,00 zł, 

• opłaty sądowe – 480,00 zł,  

• wydatki związane z organizacją pikników rodzinnych – 14 813,34 zł, 

• wydatki związane z organizacją festynów na Dzień Dziecka oraz prowadzenie zajęć 

profilaktycznych w szkołach – 5 387,95 zł.  

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019r. wpłynęło 

7 zgłoszeń o  nadużywaniu alkoholu. 

Komisja spotykała się na 8 posiedzeniach, na których prowadziła rozmowy interwencyjno- 

motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu. Komisja w 2019 roku wszczęła 

7 postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu, z tego : 

• na wniosek Policji – 2, 

• na wniosek Zespołu Interdyscyplinarnego – 1, 

• na wniosek członków rodziny osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu - 4. 

Poza tym, Komisja kontynuowała 11 postępowań wszczętych w poprzednich latach. Po 

zapoznaniu się z aktami sprawy Komisja podjęła następujące kroki: 

• 11 razy występowała do Sądu Rejonowego w Puławach z wnioskami o zastosowanie  

obowiązku  poddania się leczeniu, ustanowienie kuratora sądowego do przestrzegania 

zaleceń sądu,  oraz wydanie nakazu doprowadzenia na badania do biegłych sądowych 

w celu wydania  opinii o stopniu uzależnienia, 

• skierowała 5 osób na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego, 

• skierowała 10 wniosków do Komisariatu Policji w Kurowie o przeprowadzenie  

wywiadów środowiskowych. 
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4.12   Przedsiębiorcy 

Ogółem w gminie w 2019r. funkcjonowało 256 przedsiębiorców (o 46 podmiotów więcej niż 

w 2018r.). 

W 2019r. za pośrednictwem Urzędu Gminy Żyrzyn zarejestrowano w gminie 18 nowych 

przedsiębiorców,  wyrejestrowano 7 .  

Pozostałe rejestracje prowadzone były przez samych przedsiębiorców lub inne urzędy. 

Najczęściej prowadzona działalność dotyczyła wykonywania robót budowlanych 

wykończeniowych i stolarki budowlanej. 

4.13   Sprawy administracyjne 

W 2019 r. : 

• przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 30 dni, 

• ogółem w Urzędzie Gminy wydano 5 056 decyzji administracyjnych,  

• nie było składanych zaskarżeń  do samorządowego kolegium odwoławczego na 

wydane decyzje, 

• nie było również składanych odwołań kierowanych do Wojewody Lubelskiego, 

• do sądu administracyjnego nie kierowano skarg na decyzje wydawane przez Wójta 

Gminy Żyrzyn. 

 

4.14   Funkcjonowanie gminnych jednostek administracyjnych 

 

Nazwa jednostki Liczba osób zatrudnionych 

– stan na 31.12.2019r. 

Koszty ogółem ponoszone na 

funkcjonowanie w 2019r. w zł 
 

Urząd Gminy Żyrzyn 
 

21 

 

1 926 143,47 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Żyrzynie 
 

8 

 

425 315,84 
Samorządowa Administracja 

Placówek Oświatowych  

w Żyrzynie 

 

8 

 

750 494,26 

Szkoła Podstawowa  

w Żyrzynie 
 

56 

 

4 185 434,28 
Szkoła Podstawowa  

w Skrudkach 
 

31 

 

1 564 438,64 
Szkoła Podstawowa  

w Osinach 
 

22 

 

1 295 655,05 
Przedszkole Gminne  

w Żyrzynie 
 

35 

 

1 722 421,98 
Biblioteka Gminna  

w Żyrzynie łącznie z filią 

w Osinach 

 

5 

 

279 072,00 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Żyrzynie 

 

8 

 

1 515 277,77 
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Koszty obliczone ogółem ponoszone na funkcjonowanie poszczególnych jednostek 

uwzględniają: 

• Urząd Gminy Żyrzyn – wydatki bieżące + wydatki na realizację zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej + wynagrodzenia i pochodne pracowników 

zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie – wydatki bieżące + zatrudnienie asystenta 

rodziny, 

• Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Żyrzynie – wydatki bieżące + 

wynagrodzenia i pochodne osób dowożących uczniów do szkół + zatrudnienie osoby 

obsługującej Kasę Zapomogowo-Pożyczkową Pracowników Oświaty, 

• Szkoła Podstawowa w Żyrzynie – wydatki bieżące + utrzymanie stołówki + 

funkcjonowanie świetlicy + utrzymanie klas gimnazjalnych, 

• Szkoła Podstawowa w Skrudkach – wydatki bieżące + realizacja zadań wymagających 

specjalnej organizacji nauki + oddział przedszkolny + dokształcanie zawodowe 

nauczycieli, 

• Szkoła Podstawowa w Osinach – wydatki bieżące + oddział przedszkolny, 

• Przedszkole Gminne w Żyrzynie – wydatki bieżące + realizacja zadań wymagających 

specjalnej organizacji nauki, 

• Biblioteka Gminna – wydatki bieżące, 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie – wydatki bieżące, 

W kosztach utrzymania poszczególnych placówek oświatowych nie zostały wliczone wydatki 

ponoszone w 2019r. na:  dowożenie uczniów do szkół, takie jak.:  zakup paliwa do środków 

transportu posiadanych przez gminę (50 508,13 zł), naprawy bieżące samochodów i  koszty 

wynajmu autobusów na dowożenie (202 625, 32 zł), dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli szkół podstawowych (42 600,00 zł) oraz stosowanie specjalnej organizacji nauki w 

szkołach podstawowych (152 478,86 zł). 

Wydatki te to kwota ogółem 448 212,31 zł.  

V. Gmina Żyrzyn w rankingach 

Potwierdzeniem efektywności samorządu Gminy Żyrzyn są pozycje  jakie Gmina uzyskała  

w różnorodnych rankingach samorządów w kraju. 

W XV edycji Rankingu Samorządów 2019r. przygotowanym przez dziennik 

„Rzeczpospolita”  www.regiony.rp.pl/ranking-samorzadow-2019-gminy-wiejske Gmina 

Żyrzyn pod względem trwałego i zrównoważonego rozwoju zajęła 29 miejsce  wśród 

1548 gmin wiejskich w Polsce (w 2018 roku byliśmy sklasyfikowani na 265 pozycji), 

jednocześnie jesteśmy najwyżej ocenioną gminą wiejską z powiatu puławskiego i drugą 

w województwie lubelskim.  

http://www.regiony.rp.pl/ranking-samorzadow-2019-gminy-wiejske


35 
 

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" sprawdza efektywność działań samorządów na rzecz 

trwałego rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości 

środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.  

Trwałość ekonomiczno – finansowa  to m. in. zdolność samorządu do zwiększania dochodów 

własnych i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, a także efektywność zarządzania 

finansami czy budowa potencjału rozwojowego.  

Trwałość społeczna obejmuje te obszary działalności samorządu, które mają wpływ na jakość 

życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego.   

W rankingu oceniane są zarówno ,,twarde” dane o wydatkach samorządów ( m. in. na usługi w 

zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji, transportu publicznego) i wymierne efekty tych 

wydatków ( np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też działania w zakresie 

budowy społeczeństwa obywatelskiego ( np. budżet obywatelski – sołecki czy współpraca z 

organizacjami pozarządowymi).  

Trwałość środowiskowa obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska w zakresie 

gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej czy działań w zakresie redukcji spalin. 

Oceniana była też jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom 

współpracy między samorządami.  

Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu Samorządów były publicznie 

dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz specjalne e-ankiety.  

 

W Ogólnopolskim rankingu samorządów ,,Miejsce przyjazne edukacji” opublikowanym 

przez pismo samorządowe Wspólnota i Fundację Naukową EVIDENCE INSTITUTE 

www.evidenceinstitute.pl/ranking-2020/,  w którym zestawiono osiągnięcia oświatowe miast 

i gmin wiejskich w latach 2017 -2019. Gmina Żyrzyn została sklasyfikowana na 153 miejscu 

w kraju na 2473 oceniane samorządy.  

W kategorii Gmin poniżej 20 tys. mieszkańców znajdujemy się  na 124 pozycji i jesteśmy 

najwyżej ocenioną gminą  z powiatu puławskiego i dziewiątą w województwie lubelskim. 

,,Miejsce przyjazne edukacji” to ranking, który wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest 

na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie 

od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia.  

Pozycja w rankingu jest pochodną oceny każdego samorządu w trzech kategoriach: 

DOBRY START – ocenia dostępność edukacji przedszkolnej oraz wyniki uczniów na 

egzaminach zewnętrznych kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum.                              

NIERÓWNOŚCI - porównuje samorządy pod względem tego jak zróżnicowane są wyniki 

http://www.evidenceinstitute.pl/ranking-2020/
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egzaminów zewnętrznych. Najwyższe lokaty zajmują tu gminy, w których uczniowie mają 

zbliżone do siebie wyniki z egzaminu kończącego szkołę podstawową i gimnazjum. Inaczej 

mówiąc, są to gminy, gdzie między najlepszymi a najsłabszymi uczniami różnice są mniejsze 

niż gdzie indzie.                                                      

POSTĘP - odzwierciedla przyrost wiedzy i umiejętności uczniów między ukończeniem szkoły 

podstawowej a końcem nauki w gimnazjum. Jest to odpowiednik edukacyjnej wartości dodanej 

oszacowany dla gmin w oparciu o wyniki sprawdzianu szóstoklasistów oraz wyniki egzaminu 

gimnazjalnego. Wskaźnik ten pokazuje jakość nauczania nauczycieli gimnazjów, a wielu z nich 

naucza obecnie w szkołach podstawowych. 

 

VI. Podsumowanie 

Powyższy raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności Gminy Żyrzyn.  

Zebrane informacje merytoryczne od pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych 

i instytucji są źródłem informacji o stanie Gminy Żyrzyn za 2019r. 

Rozszerzeniem przedstawionych w tym dokumencie informacji jest sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za 2019 rok. 

Raport nie opisuje szczegółowo każdej z dziedzin aktywności gminy. Jest to zbiór danych 

statystycznych oraz innych informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy Żyrzyn i innych 

jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy, przetworzony na potrzeby tego 

dokumentu.  

Publikacja ta zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizowań różne zagadnienia 

związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Żyrzyn w 2019 r. 

Raport zawiera opis sytuacji gminy pod względem gospodarki, kondycji finansowej, 

środowiska i społeczeństwa oraz obrazuje sposób zarządzania gminą. 

Analizując raport wysuwa się wnioski, że finanse gminy są stabilne. Wzrastają dochody gminy, 

a dług publiczny jest na bezpiecznym poziomie.  

Należy także podkreślić fakt, że zaciągnięty dług w całości przeznaczony został na wydatki 

inwestycyjne, a głównie na wkład własny w różnych projektach współfinansowanych 

z funduszy zewnętrznych.  

Rok 2019 przyniósł Gminie Żyrzyn wiele sukcesów, zarówno pod względem liczby 

zrealizowanych inwestycji, jak i podjętych działań społecznych.  

Pracując na rzecz mieszkańców realizowaliśmy inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie 

szkół, prowadziliśmy działania wspierające seniorów,  rodziny i osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym.   

Adaptacja budynków dawnego Zespołu Szkół doprowadziła do powstania pierwszego na 

terenie Powiatu Puławskiego domu pomocy społecznej (DPS w Żyrzynie), w którym osoby 

starsze i niepełnosprawne będą miały zapewnioną całodobową fachową opiekę, gdzie będzie 

prowadzona rehabilitacja i powstały mieszkania chronione.   

Dbając  o zaspokajanie potrzeb aktywnych seniorów tworzyliśmy ośrodki opiekuńcze (Dzienny 

Dom Pomocy w Żerdzi i Klub Seniora w Zagrodach). 
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Parafia żyrzyńska przy wparciu Gminy zrealizowała  projekt pn. ,,Odnowienie elewacji 

budynku dzwonnicy i parkanu oraz zagospodarowanie terenu wokół kościoła poprzez budowę 

parkingu, chodników i nasadzenia zieleni parkowej”.  

Te inwestycje zdecydowanie poprawiły wizerunek Gminy.  

Inwestorom udostępniliśmy nowe tereny inwestycyjne wzdłuż drogi S17 oraz działki 

budowlane pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.  

Stabilny budżet Gminy i pozyskiwanie środków unijnych w perspektywie finansowej UE na 

lata 2014-2020 wzmocnił pozycję Gminy Żyrzyn wśród sąsiednich gmin Powiatu 

Puławskiego. 

Dalszy  rozwój komunikacji w Gminie, jaki nastąpił w 2019r.  m.in. poprzez działania 

i inwestycje służące poprawie stanu dróg gminnych i powiatowych, był możliwy  dzięki 

bardzo owocnej współpracy z Zarządem Powiatu Puławskiego oraz Urzędem Wojewódzkim 

w Lublinie. 

Prowadzone są strategiczne działania, które skupiają się na maksymalnym czerpaniu środków 

ze źródeł zewnętrznych.  

Jako samorząd skupiamy się na tworzeniu przyjaznych warunków dla funkcjonowania rodzin, 

przywiązujemy dużą uwagę do właściwego poziomu funkcjonowania edukacji, rekreacji 

i wypoczynku. Poprawiamy infrastrukturę sportową. 

Rok 2019 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych działań oraz początek kolejnych. 

Wśród realizowanych priorytetów znajdują się projekty twarde – infrastrukturalne, ale także 

i miękkie – społeczne. 

Wszystkie prowadzone przez samorząd działania uwzględniają wieloetapowy i zrównoważony 

rozwój Gminy. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym udaje się przeznaczać znaczne 

środki własne budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych. Świadczy to o właściwie 

prowadzonej polityce rozwoju gminy, opartej na dobrym planowaniu i zarządzaniu finansami 

publicznymi.  

Działania są przemyślane i skierowane na maksymalne czerpanie środków ze źródeł 

zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. 

Kierunek, który Gmina obrała, a który wyraźnie odzwierciedla ten raport będzie konsekwentnie 

kontynuowany, tak aby jakość życia mieszkańców była na jak najwyższym poziomie. 

 

Załącznikiem do niniejszego raportu jest dokumentacja fotograficzna obrazująca najważniejsze 

wydarzenia i realizowane zadania inwestycyjne w 2019r. 

 

 

                                                                                                  

                                                                                         Wójt Gminy Żyrzyn 
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Załącznik 

do Raportu o Stanie Gminy Żyrzyn 

za 2019 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna 

obrazująca najważniejsze wydarzenia i realizowane inwestycje 

w 2019 roku. 
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Drogi w Osinach 
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Drogi w Parafiance 
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Droga w Cezarynie 
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Droga w Kolonii Kośmin 
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Droga w Bałtowie 
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Drogi w Żyrzynie: 

ulica Polna 
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ulica Leśna 

 

 

ulica Tysiąclecia 
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Droga S17 
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Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie 
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Hala Sportowa w Żyrzynie 
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Świetlica w Żerdzi 
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Świetlica w Zagrodach  
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Świetlica w Bałtowie 
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Świetlica w Wilczance
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Solary, fotowoltaika, kotły na pellet, pompy ciepła 
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Dożynki Gminne, Powiatowe, Wojewódzkie, Prezydenckie 
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Podwieczorek na trawie w stylu retro w Kośminie 
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Święto Niepodległości 
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