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Protokół Nr XI/20 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 27 maja 2020 roku. 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 1720. Obrady 

odbywały się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie.  

 

Radni obecni na sesji: 

 

1. Jarosław Osiak 

2. Grzegorz Strzałkowski 

3. Teresa Gruda 

4. Krystian Lendas 

5. Leszek Kozak 

6. Jan Trybuła 

7. Zbigniew Kozdrój 

8. Krzysztof Turski 

9. Tadeusz Stachyra 

10. Marcin Barański 

11. Tomasz Guz 

12. Zbigniew Matraszek 

13. Sebastian Walaszek  

14. Andrzej Potyra 

 

Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: 

 

1. Adam Chachaj 

 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 

1. Pan Andrzej Bujek   - Wójt Gminy Żyrzyn 

2. Pan Marcin Sulej    - Zastępca Wójta Gminy Żyrzyn 

3. Pani Małgorzata Wolska- Król -  Skarbnik Gminy Żyrzyn 

4. Pani Renata Bakiera   -  Kierownik OPS w Żyrzynie 

5. Pan Tomasz Stolat   -  Radca Prawny 

6. Pani Beata Osiak   - Dyrektor OPS w Żyrzynie 

7. Pani Elżbieta Seredyn  - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie 

8. Pani Anna Maj   - Z-ca Dyrektora DPS w Żyrzynie 

9. Pani Beata Kolek   - Główna Księgowa DPS w Żyrzynie 

10. Pan Hubert Banaszek   - Pracownik DPS w Żyrzynie 

11. Pan Tomasz Jaremek 

12. Pan Jacek Furtak 

13. Pan Wojciech Olszak 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
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4. Informacja z działań Wójta podejmowanych między sesjami. 

5. Informacja Wójta o realizacji interpelacji, zapytań i wniosków radnych złożonych 

między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 30-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- wprowadzenie do tematu Przewodniczącej Rady Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2019 rok, 

- podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2019 rok. 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego        

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie, 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania finansowego Biblioteki Gminnej w Żyrzynie, 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu, 

- dyskusja i zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań, 

- informacja o stanie mienia komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok. 

- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie odnośnie wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żyrzyn na 2020 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Rozpatrzenie petycji Koalicji Polska Wolna od 5 G w sprawie przyjęcia przez Radę 

Gminy Żyrzyn uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy przez coraz 

większą ekspozycją na sztuczne pole elektromagnetyczne. 

- wprowadzenie do tematu Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- Opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola na 

realizację zadania z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu 
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osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego. 

16. Prezentacja na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

17. Sprawy różne i zakończenie sesji. 

 

Ad.1 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda otworzyła XI sesję Rady Gminy Żyrzyn. Powitała 

wszystkich obecnych na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych 

obecnych jest 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał.  

Poinformowała, że radny Pan Adam Chachaj usprawiedliwił swoją nieobecność. 

 

Ad. 2 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został 

przedstawiony w zaproszeniach na sesję i zapytała o uwagi do tak zaproponowanego 

porządku obrad. 

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.: 

• „za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 3 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda stwierdziła, że protokół z ostatniej sesji został 

sporządzony, zapoznała się z nim, podpisała nie wnosząc uwag i wnioskowała o przyjęcie 

protokołu bez odczytywania. 

Innych uwag/wniosków nie było. 

 

Protokół  bez odczytywania został przyjęty w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, tj.: 

• „za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 4 

 

Pan Wójt Andrzej Bujek, przedłożył informację z działań Wójta podejmowanych między 

sesjami od 28.01.2020 r. do 18.05.2020 r. 

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

 

Pan Wójt przedłożył informację o realizacji interpretacji, zapytań i wniosków Radnych 

złożonych między sesjami (28.01.2020 r.- 18.05.2020 r.)  
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Treść informacji stanowi załącznik do protokołu 

 

Radny Pan Krzysztof Turski- podziękował za udzielone odpowiedzi na jego interpelacje. 

Powiedział, że ma nadzieję, że nawet przy braku wsparcia dofinansowania z Ministerstwa 

Sportu prace związane z budową boiska zostaną w tym roku wykonane. 

Powiedział, że jeśli chodzi o lokalizacje nowego peronu wraz z wiatą przystankową to rozumie, 

że już było za późno na interwencje, ale poprosił by w przyszłości jeśli będą podejmowane 

jakiekolwiek decyzje nt. lokalizacji takich czy też innych inwestycji należałoby w pierwszej 

kolejności zasięgnąć informacji czy to przez Sołtysów czy też przez Radnych co oni na ten 

temat myślą i jakie zdanie mają mieszkańcy na ten temat. Powiedział, że zarówno Sołtysi jak i 

Radni są najbliżej mieszkańców w sołectwach i z reguły znają potrzeby i priorytety lokalizacji 

poszczególnych inwestycji. Jednocześnie Radny powiedział, że rozumie, że na niektóre 

konsultacje nie ma czasu ze względu na terminy składania wniosków ale zaapelował, że gdzie 

jest to możliwe, to należałoby w pierwszej kolejności konsultować to z mieszkańcami. 

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- odnośnie boiska poinformował, że prace będą rozpoczęte po 

otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Sportu. 

 

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej-  poinformował, że lokalizacja przystanku musiała pozostać 

zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej, ponieważ gdybyśmy chcieli obecnie przesunąć 

przystanek należałoby uzyskać zgodę od zarządczy drogi, co z automatu wydłużyłoby prace 

remontowe o kilka miesięcy, jak również pozbawiłoby  gminę dofinansowania zewnętrznego 

na to zadanie.  

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- poinformował, że dostał od Pana Wójta informację, że 

MZK Puławy odrzuciło skierowaną do nich prośbę i zraz po tym odrzuceniu skierował do 

Wójta pismo w którym informował, że istnieją inne rozwiązania niż przyspieszanie kursu. 

W chwili obecnej ze względu na COVID-19, powiedział, że nie widzi potrzeby pilnego 

wracania do tematu, ale chciałby, by powrót ten nastąpił przed początkiem kolejnego roku 

szkolnego. 

Następnie Pan Grzegorz Strzałkowski zaznaczył, że nie są to jego interpelacje, ale problem jest 

szerszy i dotyczy także Borysowa i zgłaszają się z tym do niego mieszkańcy w sprawie nadania 

nazewnictwa ulic. Radny osobiście uważa, że spotkania z mieszkańcami powinno się 

przeprowadzić nie tylko w Osinach, ale także w innych miejscowościach, gdzie powstają nowe 

drogi. Nadmienił, że w tej chwili problem z trafieniem mają kurierzy i służby. 

 

 

Pan Wójt- poinformował, że od 13 maja br. kusy MZK zostały reaktywowane i będą one 

jeździły z częstotliwością kursów wakacyjnych. Po wakacjach podjęte zostaną rozmowy co do 

zwiększenia kursów przez miejscowość Bałtów- Borysów. Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o 

wprowadzenie nazewnictwa ulic w poszczególnych miejscowościach, to należy zwołać  

stosowną Komisję Rady Gminy i tam przedyskutować ten temat. O ile w Osinach rzeczywiście 

to może być istotne, o tyle w Borysowie i Bałtowie jeszcze to jest znikomy problem.  

Pan Wójt zaznaczył, że  wprowadzenie nazewnictwa ulic będzie skutkowało koniecznością 

wymiany dokumentów przez mieszkańców - może nie tyle dowodów osobistych, ale np. 

aktualizacji adresów w banku. 
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Ad. 6 

 

W kolejnej części porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda odczytała 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie uczczenia 30-lecia odrodzenia samorządu 

terytorialnego. Treść uzasadnienia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady podsumowała współczesną historię samorządu w Gminie  Żyrzyn oraz 

złożyła szczególne podziękowania dla samorządowców za długoletnie zasługi w działalności 

społecznej i samorządowej: dla Pana Tomasz Jaremka, Pana Jacka Furtaka, Pana Wojciecha 

Olszaka, Pana Jana Trybuły i obecnemu Wójtowi Panu Andrzejowi Bujkowi. Zwróciła się także 

z podziękowaniem do radnych, członków instytucji samorządowych oraz do pracowników 

Urzędu Gminy i sołtysów za pracę, poświęcone życie i zaangażowanie w rozwój Gminy 

Żyrzyn. 

Wójt Pan Andrzej Bujek- przypominał, że za formalny początek Samorządu Terytorialnego 

w naszym kraju uznana jest data 27 maja 1990 r., kiedy odbyły się pierwsze w pełni wolne 

wybory do rad gmin. Był to przełomowy moment w historii, który rozpoczął czas intensywnych 

przemian, inwestycji i rozwoju. Na skutek dokonujących się przeobrażeń, zmienił się podział 

administracyjny, w 1999 r powołano samorządy szczebla powiatowego i wojewódzkiego, a w 

2002 r. wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Powiedział, 

że przez minione trzydzieści lat bardzo zmieniała się Gmina Żyrzyn. Zapoczątkowane 

trzydzieści lat temu prace nadal trwają, a ich efektem są zarówno realizowane w gminie 

inwestycje, jak i aktywnie rozwijające się postawy społeczne wśród mieszkańców. Pan Wójt, 

wszystkim pracującym na rzecz rozwoju Gminy Żyrzyn: pracownikom samorządu, radnym 

oraz osobom przyczyniającym się do propagowania idei samorządności złożył podziękowania 

i najlepsze życzenia. 

Radni Pan Jan Trybuła i Pan Tadeusz Stachyra powiedzieli, że to co możemy 

zaobserwować po upływie tych 30 lat to z pewnością wzrost nowych domów w gminie Żyrzyn, 

jest on efektem przygotowania i przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego. Uwolniły 

się kolejne tereny mieszkaniowe, pojawiają się nowe domy. Powiedzieli, że na przestrzeni tych 

ostatnich 30 lat nasze wsie wypiękniały, pojawiły się nowe drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, 

wyremontowane zostały świetlice, szkoły, place zabaw, a straże pożarne zyskały nowoczesny 

sprzęt. Zaznaczyli, że bez radnych wszystkich kadencji, sołtysów, rad sołeckich, kół gospodyń, 

organizacji pozarządowych, strażaków, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych nie 

byłoby rozwoju gminy Żyrzyn.  

Więcej zgłoszeń nie było. 

Uchwała Nr XI/86/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie uczczenia 

30-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego została przyjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 7 

Następnie Pan Wójt Andrzej Bujek przystąpił do omówienia Raportu o stanie gminy, który 

stanowi załącznik do protokołu.  Na wstępnie Pan Wójt poinformował, że  Raport przedstawia 

stan podstawowych obszarów działalności Gminy Żyrzyn. 

Zaznaczył, że 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. Zawiera opis sytuacji gminy pod względem gospodarki, kondycji finansowej, 

środowiska i społeczeństwa oraz obrazuje sposób zarządzania gminą. 

Po szczegółowej analizie Raportu Pan Wójt poinformował, że finanse gminy są stabilne. 

Wzrastają dochody gminy, a dług publiczny jest na bezpiecznym poziomie. Podkreślił fakt, że 

zaciągnięty dług w całości przeznaczony został na wydatki inwestycyjne, a głównie na wkład 

własny w różnych projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.  

Wójt poinformował, że rok 2019 przyniósł Gminie Żyrzyn wiele sukcesów, zarówno pod 

względem liczby zrealizowanych inwestycji, jak i podjętych działań społecznych. Pracując na 

rzecz mieszkańców zrealizowano inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie szkół, 

wprowadzono działania wspierające seniorów, rodziny i osoby zagrożone wykluczeniem. 

Oddano budynek DPS w Żyrzynie, w którym osoby starsze i niepełnosprawne będą miały 

zapewnioną całodobową opiekę, jak również powstały mieszkania chronione. Utworzono 

również ośrodki opiekuńcze (Dzienny Dom Pomocy w Żerdzi i Klub Seniora w Zagrodach). 

Ponadto parafia żyrzyńska przy wsparciu Gminy zrealizowała projekt pn. „Odnowienie 

elewacji budynku dzwonnicy i parku oraz zagospodarowanie terenu wokół kościoła przez 

budowę parkingu, chodników i nasadzenia zieleni parkowej”. Te wszystkie inwestycje 

zdecydowanie poprawiły wizerunek Gminy.  

Pan Wójt poinformował, że inwestorom udostępniono nowe tereny inwestycyjne wzdłuż drogi 

S 17 oraz działki budowlane pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.  

Podkreślił, że stabilny budżet Gminy i pozyskiwanie środków unijnych wzmocniły pozycję 

Gminy  Żyrzyn wśród sąsiednich gmin Powiatu Puławskiego.  W 2019 roku również nastąpił 

rozwój w dziedzinie komunikacji poprzez działania i inwestycje służące poprawie stanu dróg 

gminnych i powiatowych.  

Pan Wójt powiedział, że 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. 

Podsumowując rok 2019 Pan Wójt, powiedział, ze należy postrzegać go 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 
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są przemyślane i skierowane na maksymalne czerpanie środków ze źródeł zewnętrznych, co 

skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. 

Podkreślił, że kierunek, który Gmina obrała, a który wyraźnie odzwierciedla ten Raport będzie 

konsekwentnie kontynuowany, tak aby jakość życia mieszkańców była na jak najwyższym 

poziomie. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski - powiedział, że Raport nie obrazuje wszystkich rzeczy i 

dla niego nie jest to Raport o "stanie gminy Żyrzyn" a o działaniach w zeszłym roku. Radny 

właśnie chciałby zobaczyć "stan", zobaczyć "co jest" a nie "co zrobiono". Przedstawiony Raport 

o Stanie Gminy wygląda dobrze i ma się do rzeczywistości tak, jak średnie zarobki do mediany 

zarobków w Polsce. Średnie zarobki obecnie zbliżają się do 5000 zł, mediana wciąż jest w 

okolicach 1700 zł. Co oznacza, że połowa ludzi zarabia poniżej 1700 zł.  

Radny zauważył, że są miejscowości których utrzymanie pochłania olbrzymie, gigantyczne 

środki i są to kwoty przekraczające rocznie 0,5 mln zł, a są również miejscowości, gdzie 

znalezienie 16 tys. zł jest problemem na kilka lat. Zaznaczył, że kontrasty w tej gminie są 

olbrzymie.  

  

Następnie Radny zakomunikował o swoich obserwacjach: 

• blisko połowa mieszkańców tej gminy nie ma dostępu do kanalizacji, a obecnie 

komercyjny wywóz nieczystości płynnych, do którego zmusza prawo, przekracza 22 zł 

za m3. Razem z wodą jest to kwota rzędu 25 zł za m3, a są miejscowości w naszej 

gminie gdzie kwoty są znacznie niższe i dodatkowo gmina dopłaca do kanalizacji. 

• mniej więcej 30% mieszkańców tej gminy nie ma dobrej jakości wyjazdu z własnej 

posesji. W innych miejscach buduje się drugie, trzecie drogi. Buduje się skróty. A nie 

zaspokajamy podstawowych potrzeb.  

• gmina kieruje się tylko tym, "gdzie dopłaci FDS". A problem z FDS jest taki, że powiat 

może starać się rocznie o 2 inwestycje na wszystkie gminy. Gmin jest 10. Czyli w 

jednej pięcioletniej kadencji uczciwym jest by gmina starała się wyłącznie o jedną 

drogę powiatową. Gmina Żyrzyn ma sporo dróg powiatowych, że finansując je w ten 

sposób, a jednocześnie być  uczciwym względem pozostałych gmin, potrzebujemy 25 

lat na zrobienie tego z udziałem środków zewnętrznych. Radny zaznaczył, że problem 

w tym, że w ciągu 15 lat rozpadną się drogi od których gmina zaczynała, więc do tych 

dalszych po prostu nigdy nie dojdzie. Zdaniem Radnego z udziałem FDS buduje się 

wszelkie trzecie i czwarte drogi w miejscach które nie są uzasadnione. Pod tym 

względem gmina nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, tylko stara się zrobić jak 

najwięcej i jak najtaniej - niekoniecznie myśląc czy to faktycznie jest potrzebne. 

Dlatego należy odejść od tego modelu finansowania, przynajmniej częściowo.  

• w Raporcie widać, że ubywa nam mieszkańców. Ubywa więcej niż wynikałoby to z 

przyrostu naturalnego. Stąd po prostu wyjeżdżają ludzie. Dzisiaj ludzie są mobilni i to, 

że ktoś się tu urodzi nie znaczy, że tu będzie mieszkał. Ludzie stąd wyjeżdżają, często 

do dużych miast i nie wracają. Jeśli będą przyjeżdżać to z Puław, opuszczając bloki. 

Współcześnie wszystko sprowadza się do stworzenia warunków, dzięki którym ludzie 

wybiorą gminę Żyrzyn, ale- nie wybierają. Ludzie wyprowadzają się z Puław, gdzie 

miastu też ubywa. Tylko nie wyprowadzają się do Żyrzyna - a do gminy Puławy, gdzie 

budują domy i tam ich przybywa. 

Radny powiedział, że należy zadać sobie pytanie - co robimy źle, co mamy do 

zaoferowania. Chyba, że naszym celem nie jest sprowadzanie tu mieszkańców. A jeśli 

nie jest,  to jaką mamy przyszłość? 



8 
 

W ocenie Radnego gmina nie posiada żadnej strategii na przyszłość. Nie czyni starań 

by ściągać tu ludzi. Nie ma pomysłu na siebie i na przyszłość oraz nie jest 

konkurencyjna. Powoli słabością Gminy Żyrzyn okazuje się Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego, który również nie jako chroni on mieszkańców, ale powoli też staje się 

bronią obusieczną. Nie pozwala na realizację tego, co mogłoby być korzystne. 

Radny uważa, że Radni powinni poważnie rozważyć uwolnienie zabudowy na gruntach 

rolnych w wielu miejscach. Wszędzie tam, gdzie rozpraszanie zabudowy już nastąpiło, 

są już kolonie, i tak nie ma miejsca na nic konfliktowego. Należy dopuścić zabudowę 

w ładnych miejscach - a nie liniach zabudowy na środku pól, które nic atrakcyjnego w 

sobie nie mają. Gmina powinna zabezpieczyć się przed koniecznością ciągnięcia 

mediów, i takie możliwości prawne są. Technicznie dzisiaj domy samowystarczalne są 

coraz częstsze. Ludzie budując się w izolacji sami muszą zadbać o studnię czy 

oczyszczalnię.  

• gmina powinna rozważyć otwarcie gruntów ornych na różne niekonfliktowe inwestycje 

m.in. fotowoltaika. 

• poważny problem pojawił się również w kwestiach związanych z edukacją. Radny 

powiedział, że zdaje sobie sprawę, że dużo się w ostatnim czasie zmieniło odnośnie 

reformy i są ludzie którzy wkładają olbrzymią pracę by to poprawić. Radny nie zgadza 

się jednak z Wójtem, że porównanie do średniej powiatu jest poprawne - bo w średniej 

pojawiają się nie tylko "elitarne szkoły" na której Wójt się powołuje, ale także szkoły 

specjalne. Niektóre nasze szkoły niewiele ponad te specjalne wychodzą. 

 

Pan Grzegorz Strzałkowski powiedział, że dla niego ten Raport to nie jest raport o "stanie 

gminy" a raport o tym "co zrobiono w zeszłym roku". To co innego. Bardzo brakuje tabel, 

liczbowego zestawienia w którym będą informacje ile osób ma kanalizację, ile osób ma dobry 

dojazd, ile osób ma jaką odległość do komunikacji publicznej. Potrzebujemy zobaczyć liczby. 

I zobaczyć, że na przestrzeni czasu one się zmieniają, że faktycznie jest coraz lepiej, że 

usuwamy problemy. A nie tylko, że dużo wydajemy pieniędzy. Radny chciałby żeby pieniądze 

były wydawane mądrze, by zaspokoić potrzeby mieszkańców, poprawić jakość ich życia. A nie 

wydawać dużo.  

  

Radny kończąc swoje wystąpienie powiedział, że nie chciałby zostać zrozumiany, że krytykuje 

pracę urzędników bo, nie krytykuje. Podkreślił, że w ciągu ostatniego roku włożono olbrzymią 

ilość pracy, którą bardzo docenia i to chwali, ale należy patrzeć też nie tylko na to co robimy, 

ale też na to gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. 

 

Radny Pan Krzysztof Turski- odnosząc się do przedmówcy zaznaczył, że owszem Raport 

pokazuje stan Gminy Żyrzyn za 2019 rok, i jak najbardziej cieszą wszystkie sukcesy i 

inwestycje, które zostały wykonane w 2019 roku. Jednak dla Radnego  raport to nie tylko 

sukcesy, ale również to co nie zostało wykonane i co powinno stanowić część tego raportu, 

żeby Radni mogli zobaczyć gdzie powinni lokować lub planować kolejne inwestycje jak 

również priorytetować te które zostały pierwotnie założone, że będą wykonane w roku 2019 a 

nie były. Radny powiedział, że jak sama nazwa wskazuje raport to stan Gminy, więc powinien 

zawierać też trochę danych nt. inwestycji jakie zostały poczynione przez Gminę w danym 

sołectwie w przeliczeniu na każdego mieszkańca. Podkreślił, że cieszą jego oczywiście 

wszystkie inwestycje, które zostały poczynione przez Urząd Gminy na jej terenie i za to bardzo 

dziękujemy Panu Wójtowi, vice-Wójtowi i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, ale jak 

dobrze wiemy pozostało też dużo do zrobienia. Trzeba też zadać pytanie i zastanowić się czemu 

ma służyć ten Raport.  
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Radny Pan Jan Trybuła- podziękował za wykonanie dużych inwestycji, czyli za pobudowanie 

hali sportowej w Żyrzynie oraz za budowę budynku DPS. Powiedział, że utworzenie DPS- u 

jest bardzo potrzebne. Gmina Żyrzyn z roku na rok coraz lepiej się rozwija, jest gminą 

przyszłościową. Ponadto Radny zaznaczył, że wykonano w zeszłym roku bardzo dużo 

inwestycji drogowych, dzięki dobrej współpracy z Powiatem Puławskim. Radny podziękował 

Z-cy Wójta za pracę i trud, który został włożony przy pisaniu projektów o środki zewnętrzne. 

Zdaniem Radnego raport jest przejrzysty, czytelny, zawiera informacje dotyczące wykonanych 

inwestycji, którymi należy się pochwalić. Życzył, Wójtowi, pracownikom administracji, radym 

i sołtysom dalej tak prężnej pracy, sukcesów i realizacji nowych, ambitnych zamierzeń. 

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- gmina powinna być samowystarczalna w dziedzinach  

prądu, wody, kanalizacji. Te czynniki otwierają nową przestrzeń. Radny zaznaczył, że gmina 

powinna szukać nisz dla siebie i na nie się otworzyć. Należałoby zrobić analizę „za” i 

„przeciw”. Bardzo źle się dzieje jeśli oceniamy wartość naszej pracy przez pryzmat wydanych 

pieniędzy, właściwym byłoby ocenić ile zaspokojono potrzeb naszych mieszkańców (ile ludzi 

dostało kanalizację, komunikację itp.)  

 

Pan Wójt- odpowiedział, że w przyszłym roku zaproponuje aby raport za rok 2020 wykonała 

firma zewnętrzna, za który trzeba będzie zapłacić. Mniej pracy urząd na stworzenie Raportu na 

pewno nie poświeci, ponieważ trzeba będzie przygotować wszystkie dane, aby ktoś to 

opracował w formie wykresów i tabel.  

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- odpowiedział, że chętne Radni pomogą i  sprecyzują 

czego brakuje w Raporcie i nie trzeba zatrudniać żadnej firmy zewnętrznej do opracowania 

takiego dokumentu.  

 

Radca Prawny Pan Tomasz Stolat- przypomniał, że została przez Państwa Radnych przyjęta 

stosowna uchwała odnośnie raportu. Zapytał, czemu teraz Państwo mają pretensje, że raport 

jest w ich ocenie jednostronny i pozytywny a za mało negatywny. Zauważył, że Radni mogą 

wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, dzięki, której zostanie podjęta uchwała w której można 

ustalić cele raportu – jest czas żeby pół roku pracować aby taki projekt wypracować. Raport 

jest w zasadzie powielonym zapisem sprawozdania z wykonania budżetu. Uchwała w sprawie 

raportu obowiązuje  od dwóch lat, a dzisiaj są zastrzeżenia co do kształtu  dokumentu, który  

sporządzony został zgodnie z podjętą przez Państwa Radnych uchwałą. 

 

Radny Pan Sebastian Walaszek- powiedział, że jest to drugi Raport nad którym debatują 

Radni. Zapytał, co powstrzymywało Radnego Pana Grzegorza Strzałkowskiego by przez rok 

czasu złożyć  konkretne swoje propozycje co do zawartości Raport, dlaczego to teraz wychodzi 

na sesji. Radny powiedział, że trzeba pokazywać to co zostało zrobione i dobrze jest, że Raport 

zawiera pozytywne aspekty. Przedstawiony Raport jest napisany dobrze i bardzo przejrzyście i 

wymownie i gdyby Raport zawierał przede wszystkim wykresy jak to robią inne gminy nie 

byłby taki czytelny. Czasem wystarczy wyjść przed dom i się rozejrzeć co zostało zrobione i 

też nie potrzebujemy sięgać do żadnego Raportu bo widać co zostało zrobione. Radny 

zaznaczył, że być może omawiany Raport potrzebuje kilku zmian, ale takie uwagi jakie zostały 

w dniu dzisiejszym przedstawione winny były być zgłoszone dużo wcześniej, a nie na 

dzisiejszej sesji na której odbywa się już debata nad Raportem.  

 

Radny Pan Grzegorz Turski- powiedział, że uchwała dotycząca Raportu  zawiera wpis w pkt. 

3: „Wójt Gminy  Żyrzyn w Raporcie zobowiązany jest uwzględnić również  i inne informacje, 

w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji 
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Gminy Żyrzyn, przedstawić dane o wszystkich dawnych aspektach funkcjonowania Gminy, a 

także uwzględnić kierunki jej rozwoju”. Zadaniem Radnego ten punkt mówi o tym, że Raport 

powinien zawierać obiektywny obraz sytuacji Gminy z uwzględnieniem pozytywnych i 

negatywnych stron jak również uwzględniać plany przyszłościowe. 

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że nie do końca rozumie przeznaczenie tego 

Raportu, jeśli celem tego raportu jest napisanie sobie „laurki” i pokazanie sobie dobrych cech 

to taki Raport jest nikomu niepotrzebny. Natomiast celem tego Raportu jest to, żeby tworzyć 

dalszy rozwój gminy, powinien zawierać strategię by wiedzieć czego jeszcze gmina potrzebuje. 

W taki sposób napisany Raport byłby obiektywny i korzystny dla wszystkich nas tu zebranych  

i dla wszystkich mieszkańców.  

Radny odpowiadając na zarzut, że nie zgłosił wcześniej uwag odpowiedział, że czekał na 

pojawienie się pierwszej wersji raportu. I gdy tylko się pojawiła, o czym Radni dowiedzieli się 

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22 maja 2020 r. - tego samego dnia zapytał, czy 

można zgłaszać uwagi. Uzyskał odpowiedź, że już nie można, że dopiero na debacie, stąd 

zastrzeżenia zostały zgłoszone w dniu dzisiejszym. Jednocześnie Radny zaznaczył, że uwagi, 

brak zestawień, brak liczb - to rzecz o którą prosił do poprzedniego Raportu o stanie gminy rok 

wcześniej.  

Zaznaczył, że nie neguje olbrzymiej pracy włożonej na coś i chce abyśmy wszyscy taka pracę 

doceniali, ale doceniając pracę doceniamy zmiany. Obecne zmiany w naszej gminie są dobre i 

to wiemy, ale trzeba zbudować sobie horyzont i zastanowić się co możemy zrobić lepiej.   

 

Przewodnicząca Rady Gminy Żyrzyn- powiedziała, że poruszane zagadnienia przez Pana 

Grzegorza Strzałkowskiego uwzględnia dokument Strategia Rozwoju Gminy Żyrzyn. To w 

takim dokumencie opisany jest długookresowy proces zmian mających charakter celowy i 

prowadzący do poprawy stanu istniejącego. W takim dokumencie umieszcza się kwestie 

rozwoju gmin z uwzględnieniem w głównej merze na oczekiwania, pozytywne przeobrażenia 

ilościowe, jakościowe i strukturalne właściwości. 

Radny Pan Tomasz Guz- powiedział, że Raport odzwierciedla to co zostało wykonane w 

danym roku budżetowym, a plany przyszłościowe związane z kolejnymi inwestycjami 

umieszcza się w innym dokumencie w planie rozwoju gminy  czyli w strategii. 

Radny Pan Krzysztof Turski-  powiedział, że w uchwale jest zapis, że umieszcza się „kierunki 

rozwoju Gminy Żyrzyn” czyli Raport powinien uwzględniać informację o tym co zostało 

zrobione jak również o tym co zaplanowano, a nie wykonano w danym roku. 

Z-ca Wójt Pan Marcin Sulej- powiedział, że Raport jest odzwierciedleniem tego co wykonało 

się w roku 2019. Możemy zrobić szczegółową analizę tego co gminie potrzeba wraz z planem 

inwestycji w którym będzie zawarty w dokumencie Strategia Rozwoju Gminy Żyrzyn. 

Pan Wójt- powiedział, że w każdy z nas jest w pewnym sensie politykiem, każdy z nas 

głosował na wójta i radnego z jakiś powodów, z uwagi na plany kandydatów. Zaznaczył, że 

większość radnych kandydowała z jego komitetu i jego zdaniem dobrze realizujemy ten 

program wyborczy.  

Uchwała Nr XI/87/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie udzielenia 

wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie 

tj.; 

• „za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 
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Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od godziny 14:30- 

15:00 

 

Po przewie Przewodnicząca wznowiła obrany. Poinformowała, że na sali obecnych  jest 14  

radnych. 

 

Ad. 8 

 

Wprowadzenia do punktu 7 porządku obrad dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek. Poinformował, 

że zarządzeniem Nr 35/2020 z dnia 26 marca 2020 r. przedłożył sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2019 rok. Zostało ono wysłane Radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także 

zamieszczone na stronie internetowej w BIP Urzędu Gminy. Nadmienił, że wszystkie 

sprawozdania były szczegółowo omawiane na Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej, 

Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego. 

Pan Wójt rozpoczął od omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.  

 

Zaznaczył, że dochody zostały zrealizowane w wysokości 38.583.541,42 zł, co stanowi 95,43% 

planu. Wójt omówił poszczególne źródła dochodów zawarte w „Sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy za 2019 rok”, które stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie Pan Wójt przystąpił do omówienia wydatków, które zostały zrealizowane w 

wysokości 40.236.013,21 zł., co stanowi 95,32% planu. Następnie szczegółowo przedstawił 

wydatki w poszczególnych działach- zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku do protokołu. 

Poinformował, że wydatki dzielą się na kilka grup. Pierwsza grupa wydatków dotyczy zadań 

własnych, druga grupa na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, 

następnie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, na 

które składają się m.in. na zwrot podatku akcyzowego, wypłata zasiłków rodzinnych i ostatnia 

grupa wydatki wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego. Następnie Pan Wójt omówił wydatki majątkowe, przedłożył informację o 

udzielonych dotacjach z budżetu gminy w 2019 roku i o zrealizowanych wydatkach na 

przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 

 

Podsumowując rok 2019 Pan Wójt powiedział, że przedstawiony w sprawozdaniu przebieg 

wykonania budżetu za 2019 r. jest zgodny z przepisami prawa. W 2019 roku zostały spłacone 

raty kredytu i pożyczki w kwocie 1.220.404,00 zł na koniec 2019 roku zadłużenie z tytułu 

zaciągniętego kredytu i pożyczki wyniosło 5.440.808,00 zł. tj. 8%  

Następnie Pan Wójt omówił sprawozdanie jednostek, jak również sprawozdanie z planu 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie oraz planu 

finansowego Biblioteki Gminnej w Żyrzynie. 

Treść wszystkich sprawozdań stanowi załącznik do protokołu. 
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Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Wolska-Król- zapoznała z pozytywną opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2019 rok.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Uwag do powyższych sprawozdań nie zgłaszano 

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda poddała pod głosowanie sprawozdania z 

wykonania: 

 

• budżetu Gminy Żyrzyn za 2019 rok, 

• sprawozdania finansowego, 

• planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie, 

• planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Żyrzynie 

 

Sprawozdania zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednomyślnie tj.: 

 

• za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. Matraszek, 

J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

Treść wszystkich sprawozdań stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Wójt omówił sprawozdanie o stanie mienia komunalnego- które stanowi załącznik do 

protokołu. Poinformował, że powierzchnia gruntów w porównaniu do 2018 r. nie uległa 

zmianie, Grunty o pow. 0,9687 ha zmieniły status prawny, przeszły na własność Gminy 

(dotychczasowe użytkowanie wieczyste- dot. Hydroforni i dróg w IUNG Osiny).  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- poprosił, by w sprawozdaniu o stanie mienia 

komunalnego przy gruntach umieścić poszczególne nr działek, tak aby potencjalna osoba 

wiedziała o które grunty chodzi.  

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że budżet jest bardzo dobrze wykonany. Podziękował 

za wykonanie dużych inwestycji, czyli za pobudowanie hali sportowej w Żyrzynie oraz za 

budowę budynku DPS.  Ponadto radny zaznaczył, że wykonano w zeszłym roku bardzo dużo 

inwestycji drogowych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy- poparła głos przedmówcy. Dodała, że budżet jest wykonany 

bardzo solidnie i na wysokim poziomie.     

 

Więcej zgłoszeń nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała Nr XI/88/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta 

Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2019 rok została przyjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 
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• „za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 

 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z 

tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew 

Matraszek- odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu  absolutorium Wójtowi Gminy 

Żyrzyn. 

 

Treść uchwały Nr 5/1/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2020 r. stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Wolska - Król– przedstawiła pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium z dnia 18 maja 2020 roku. 

 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Żyrzyn- poddała pod głosowanie uchwałę o udzieleniu 

absolutorium Wójtowi Gminy. 

 

Uchwała Nr XI/89/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok została przyjęta 

w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy- pogratulowała udzielonego absolutorium Wójtowi Gminy 

Żyrzyn.  

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- podziękował za wysoką ocenę jego pracy i całego urzędu. 

Podkreślił, że jest to wspólne osiągnięcie i serdeczne podziękował pracownikom urzędu i 

radnym za owocna współpracę, czego owocem są liczne gminne inwestycje. 
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Ad. 10 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2020 rok 

dokonał Wójt Gminy Żyrzyn Pan Andrzej Bujek. Poinformował, że zmiany, które 

wprowadza się do uchwały budżetowej dotyczą:  

 

1) zwiększenia planowanych dochodów gminy z kwoty 40.376.516,15 o kwotę 337.624,00 

zł po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 40.714.140,15 zł, w tym dochody 

bieżące w kwocie 32.537.959,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.176.181,07 zł. 

 

W załączniku nr 1 dochody zostały zwiększone: 

✓ o kwotę 87.440,00 zł - subwencja oświatowa 

✓ o 88.593,00 zł – dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na 

dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w Osinach.  

✓ o 48.000,00 zł - na realizację projektu odbiór folii i sznurków z NFOŚiGW w 

Warszawie. 

✓ o 114.000.00 zł - na realizację projektu zdalna szkoła z programu P.O. Polska 

Cyfrowa. 

 

2) zwiększenia planowanych wydatków gminy z kwoty 39.156.112,15 zł o kwotę 

3337.624,00 zł. po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 39.493.736,15 zł, 

z tego wydatki bieżące 29.918.099,83 zł i wydatki majątkowe 9.575.636,32 zł. 

 

Z tego w wydatkach majątkowych załączniku nr 5 Pan Wójt zaproponował: 

✓ zwiększyć o 16.000,00 zł do kwoty 56.000,00 zł środki na wykonanie 

dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych w 

Borysowie, Żerdzi i Jaworowie. 

✓ Zwiększyć o kwotę 88.593,00 zł do kwoty 188.593,00 zł środki na „Przebudowę 

dróg gminnych w Osinach”. Kwota 88.593,00 zł została przyznana gminie jako 

dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na dofinansowanie modernizacji 

drogi dojazdowej do pól w Osinach. 

 

Ponadto Pan Wójt  wydatkach w załączniku nr 2 zaproponował: 

✓ zabezpieczyć kwotę 90.690,17 zł na zabezpieczenie poręczenia kredytu dla 

parafii żyrzyńskiej zaciągniętego w związku realizacją projektu realizowanego 

w ramach RPO WL 

✓ zabezpieczyć 3.000,00 zł na zakup urządzeń do remontowanej hydroforni w 

Osinach 

✓ zwiększyć wydatki w szkołach podstawowych o 67.000,00 zł i o 12.031,00 zł w 

przedszkolu. 

✓ wprowadzić kwotę 48.00,00 zł na realizację projektu odbioru odpadów z 

gospodarstw rolnych nieodbieranych przez PSZOK 

✓ zwiększyć dotację o 5.250,00 zł dla PKS sp. zo.o. w Rykach  

✓ wprowadzić kwotę 122.000 zł na zakup komputerów w ramach programu zdalna 

szkoła (67.000,00 zł) i zdalna szkoła (87.440,00 zł).  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan 

Krzysztof  Turski odczytał pozytywną  opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
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Radny Pan Krzysztof Turski- poinformował, że jako gość na jednej z Komisji miał tą szansę, 

żeby przejechać drogi powiatowe, na które zostały zwiększone przez gminę nakłady finansowe 

w tym roku. Radny przyznał, że była to jak najbardziej słuszna decyzja i jest niezmiernie 

szczęśliwy, że udało się znaleźć w budżecie dodatkowe pieniądze na ten cel. Drogi te są w 

opłakanym stanie i trzeba przyznać, że niektóre nasze drogi gminne są w dużo lepszym stanie. 

Radny ma nadzieje, że powiat przyjmie naszą wspólną decyzję z aprobatą i przy staraniach 

Pana Wójta realizacja, może nie wszystkich tych dróg w jednym czasie ale np. po 2 odcinki 

będzie mogła mieć miejsce w przyszłym roku. Zwrócił się do Pana Wójta z prośbą o dalsze 

naciski na władze powiatowe bo wiadomym jest, że drogi te wymagają niezwłocznego remontu. 

Więcej uwag do projektu nie było. 

Uchwała Nr XI/90/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2020 rok została przyjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 

 
Punkt 11 porządku obrad w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił Pan 

Wójt Andrzej Bujek. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała Nr XI/91/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców 

przed elektroskażeniem został omówiony przez Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Pana Jarosława Osiaka. Poinformował, że wniesiona 21 kwietnia petycja 

2020 r. przez podmiot wnoszący petycję- Koalicja Polska Wolna od 5G, petycja dotycząca 

ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem nie zasługuje na uwzględnienie.  
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Uzasadnienie sposobu petycji stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- stwierdził, że w tym kształcie petycja nie zasługuje na 

uwzględnienie, ponieważ w obecnej chwili na terenie gminy nie ma nawet wskazanej 

lokalizacji pobudowania  przekaźników dla transmisji danych w technolog G5. Jednocześnie 

zauważył, że Rada Gminy Żyrzyn powinna analizować dalszy rozwój rozbudowy sieci 5G, a 

na pewno wszystkie przypadki rozbudowy tej sieci na terenie Gminy.  

Więcej uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XI/92/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem została 

przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 

Wprowadzenia do tematu wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości dokonał Pan Wójt 

Andrzej Bujek. Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetowej, w związku ze 

złożonym wnioskiem przez Pana Pielaka, prowadzący działalność gospodarczą – sklep 

ogrodniczy w Żyrzynie. Obecne skończyła się dzierżawa na tą nieruchomości i Pan Pielak 

prosił o przedłużenie umowy na kolejne 12 lat. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja 

Budżetowa zadecydowała, że wyniku braku uzasadnienia wniosku (braku planowanych 

inwestycji) należy skrócić okres dzierżawy do 6 lat, by w ten sposób umożliwić radzie przyszłej 

kadencji możliwości powrotu do umowy z dzierżawcą. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan 

Krzysztof  Turski odczytał pozytywną  opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Pan Zbigniew Matraszek- zapytał, jaka jest miesięczna oplata za dzierżawę. 

Wójt Pan Andrzej Bujek- w tym roku oplata za dzierżawę wynosi 1700 zł miesięcznie i jest 

ona waloryzowana roczną stopą inflacji. 

Więcej uwag nie było. 

Uchwała Nr XI/93/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na dzierżawę nieruchomości została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 
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• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 

 

Omówienia kolejnego punktu w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu dokonał 

Pan Wójt Andrzej Bujek. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan 

Krzysztof  Turski odczytał pozytywną  opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że te drogi czekają już na remont od bardzo 

dawna. Podkreślił, że mino braku dofinasowania zewnętrznego powinniśmy remontować te 

drogi.   

Uchwała Nr XI/94/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie udzielania 

pomocy Powiatowi Puławskiemu została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15 

Pan Wójt Andrzej Bujek przystąpił do omówienia tematu w sprawie pomocy udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Końskowola na realizację zadania z przeznaczeniem na częściowe 

dofinansowanie kosztów dowozu osób z gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Pomocy 

Społecznej w Końskowoli.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan 

Krzysztof  Turski odczytał pozytywną  opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Uchwała Nr XI/95/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie udzielania 

pomocy finansowej Gminie Końskowola na realizację zadania z przeznaczeniem na 

częściowe dofinasowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Końskowoli została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 
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• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16 

Prezentację na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej została przedstawiona przez 

Panią Dyrektor Elżbietę Seredyn. 

W pierwszej kolejności przybliżyła specyfikacje funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej i 

Mieszkań Chronionych, które wynikają z przepisów: ustawy o pomocy społecznej, 

rozporządzenia Ministra i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej oraz 

rozporządzenia Ministra i Polityki Społecznej  o mieszkaniach chronionych.  

DPS w Żyrzynie to dom samorządowy z mieszkaniami chronionymi.   

Zaznaczyła, że takie domy pomocy społecznej o funkcjonowaniu założycielskim, gdzie 

prowadzącym jest samorząd wiejski jest bardzo niewiele. W naszym rejonie wojewódzkim 

takiego DPS-u jak w Żyrzynie nie ma żadnego, a w skali kraju jest dosłownie kilka, ponieważ 

jest to przedsięwzięcie bardzo duże narażone na skutki finansowe po stronie gminy, w związku 

z powyższym inne gminy wiejskie takiego zadania z reguły unikają.  

Pani Dyrektor DPS złożyła podziękowała Radzie Gminy i Panu Wójtowi za determinację i 

wysiłku włożonego w budowę takiego obiektu. Jest to ogromny sukces, DPS jest bardzo 

efektowny jakościowo i na przyszłości będą tu świadczone usługi na bardzo wysokim 

poziomie. Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie będzie oferował profesjonalną, całodobową 

opiekę dla osób starszych i przewlekle, somatycznie chorych. Wykwalifikowany personel 

zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie zapewni należytą opiekę, profesjonalną 

pielęgnację i życzliwą pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Zagwarantowane zostanie 

bezpieczeństwo i wysoka jakość usług rehabilitacyjnych, jednocześnie tworząc domową 

atmosferę. 

Mieszkańcy będą mieć także przestrzeń rekreacyjną w ogromnym ogrodzie, który otacza Dom. 

Gwarantuje to możliwość aktywnego spędzania czasu, realizacji pasji ogrodniczych i 

oddychania świeżym powietrzem. 

Mieszkańcom zapewnimy: 

– całodobową opiekę profesjonalnego personelu (pomoc w codziennych zabiegach 

higienicznych) 

– całodobową opiekę medyczną (podawanie leków, zabiegi) 

– wizyty lekarza rodzinnego 

– pięć doskonale zbilansowanych świeżych posiłków przygotowanych na miejscu 

– zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe 

– gimnastykę 

– rehabilitację 

– opiekę duchową zgodnie z wyznaniem 
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– spacery 

– spotkania, wieczorki muzyczne, imprezy okolicznościowe i gry towarzyskie 

Naszych Mieszkańców będzie można odwiedzać bez zapowiedzi. Goście muszą tylko pamiętać 

o tym, by przyjeżdżać w dobrym stanie zdrowia, bez infekcji. 

Dla mieszkańca w nowopowstałym Domu Pomocy Społecznej koszt ustala wyjątkowo Wydział 

Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego który wylicza na podstawie zeznań składanych 

przez wszystkie DPS w kraju do końca marca. W przypadku DPS w Żyrzynie taki koszt w roku 

2020 został oszacowany na kwotę 3.795,61 zł, ale ten koszt w roku 2021 będzie jeszcze wyższy. 

Za mieszkańca umieszczonego w DPS płaci osoba która mieszka i obciąża się w 70 % tej osoby 

dochodu ze świadczenia które otrzymuje od państwa (emerytura, renta), następnie w tych 

kosztach partycypują dzieci osoby, czyli wstępni i zstępni, a w kolejnej części płaci gmina która 

kierowała swojego mieszkańca do takiego ośrodka.  

Zarówno w Domu Pomocy Społecznej, jak i w mieszkaniu chronionym mogą przebywać tylko 

osoby skierowane tam decyzją administracyjną Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie będzie dysponował 30 komfortowymi pokojami oraz 11 

mieszkaniami chronionymi. Dla osób przewlekle somatycznie chorych przy 30 mieszkańcach 

wskaźnik zatrudnienia musi wynosić 0,5 tzn. że zespół terapeutyczno- opiekuńczy sprawuje 

bezpośredni nadzór nad mieszkańcem DPS tj. 15 osób dla DPS w Żyrzynie, nie uwzględniając 

osób, które są niezbędne tj. personel sprzątający, pokojowy, dietetyk, i administracja. Przy 

takiej wielkiej liczbie osób zatrudnionych w naszym w naszym DPS zatrudnienie na pierwszy 

rzut będzie wynosiło ok 20 osób.  

Mieszkanie chronione to forma pomocy społecznej przygotowująca pod opieką specjalistów 

osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagająca te osoby w 

codziennym funkcjonowaniu. 

Wsparcie w mieszkaniu chronionym może być przyznane osobie pełnoletniej, która ze względu 

na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w 

funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez 

jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osoba z zaburzeniami psychicznymi, osoba 

opuszczająca pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemiec, 

który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu 

lub utrwalaniu umiejętności w zakresie: 

• samoobsługi 

• zaspokajania codziennych potrzeb życiowych 

• efektywnego zarządzania czasem 

• prowadzenia gospodarstwa domowego 

• załatwiania spraw urzędowych 

• utrzymywania więzi rodzinnych 

• uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej 

• poszukiwania pracy 
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W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi obejmujące pomoc w: 

1) wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:  

a) przemieszczania się, 

b) utrzymania higieny osobistej, 

c) ubierania się, 

d) sprzątania, 

e) zakupów i przygotowywania posiłków, 

f) załatwiania spraw osobistych; 

2) realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie:  

a) utrzymywania więzi rodzinnych, 

b) uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. 

Osoby kierowanie do mieszkań chronionych odbywa się przez: 

– Ośrodek Pomocy Społecznej z gminy, w której mieszka osoba skierowana wysyła decyzję do 

OPS w Żyrzynie określającą na jaki czas umieszcza daną osobę i zawierającą informację o 

odpłatności; 

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie po zasięgnięciu opinii dyrektora  DPS umieszcza 

decyzją administracyjną osobę w mieszkaniu chronionym; 

– w mieszkaniu chronionym wspieranym osoba może przebywać 6 miesięcy, w treningowym 

8 miesięcy; 

– czas pobytu w mieszkaniu chroniony (wspieranym i treningowym) może być wydłużony 

decyzją administracyjną na wniosek Dyrektora DPS po zasięgnięciu opinii zespołu 

terapeutycznego i na pisemną prośbę mieszkańca; 

– ustala się kwotę za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym  w wysokości 1300 zł za 

miesiąc za osobę, w mieszkaniu chronionym treningowym 1800 zł, przy czym jeśli w 

mieszkaniu znajdzie się rodzina, opłata nie może być wyższa niż 3500 zł. 

Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana 

jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, 

pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie 

chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu 

chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. 

Pisemne uzgodnienia dotyczą: 

1. celu pobytu 

2. okresu pobytu 

3. rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia 

4. odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia 
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5. sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym 

6. zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia 

lub programu wspierania osoby 

Pani Dyrektor DPS poinformowała, że wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie 

stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że w jego ocenie  decyzja o budowie tutaj 

DPS była odwagą graniczącą z brawurą. Albo brawurą po prostu - ale nie jest to brawura Pani 

Dyrektor, a decydentów.  

  

Poinformował, że rozmawiał z wieloma osobami i one tego po prostu nie widzą. Sama Pani 

Dyrektor zauważyła, że to "ewenement w skali kraju". Radny zgodził się na te słowa i dodał, 

że w jego ocenie Żyrzyn jest zbyt biedną gminą na taka inwestycję.  

  

Radny z całego serca życzył powodzenia Pani Dyrektor. Podkreślił, że bardzo by chciał, by 

udało się tak to poprowadzić DPS, by gmina nie musiała do tego dokładać. Osobiście Radny 

uważa, że będzie to bardzo trudne, ale trzymam kciuki. 

  

Radny powiedział, że jeżeli przypadkiem do naszego DPS trafi 20 mieszkańców gminy Żyrzyn 

na rolniczych emeryturach, bez rodzin chętnych do dopłacania, szybko się okaże, że na każdego 

z nich gmina musi dopłacić 3000 zł miesięcznie. 20 x 3000 x 12 daje 720 000 zł rocznie. To 

gigantyczne pieniądze dla tej gminy. 

  

Pani Dyrektor DPS- zapewniała, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Stwierdziła, że te pieniądze 

co prawda wyjdą z naszej gminy ale potem wrócą. Dodała, że zaprezentowany przykład Pana 

Radnego jest bardzo skrajny i mało prawdopodobny.   

 

Ad. 17 

 W sprawach różnych Radny Pan Krzysztof Turski poprosił o obkoszenie poboczy na 

wyjeździe z Osin na drogę Puławy- Żyrzyn. Poinformował, że trawa przewyższa wysokość 

samochodów osobowych, co stwarza zagrożenie przy włączeniu się do ruchu.  

Pan Wójt poinformował, że: 

• LGD w Kośminie ogłosiła nabór wniosków dla mieszkańców na otworzenie 

działalności gospodarczej. Wnioski będą przyjmowane od 5-25 czerwca. Maksymalna 

kwota dofinansowania do działalności wynosi 60 000 zł. 

• 5 czerwca o godzinie 12 odbędzie się posiedzenie SP ZOZ-u z Panem dyr. Woźniakiem. 

Na posiedzeniu będzie analizowany budżet i plan pracy na rok 2020. 

• ogłoszono nabór wniosków o usunięcie azbestu. Wnioski będą przyjmowane w 

Urzędzie Gminy Żyrzyn od 8 czerwca 2020 do 3 lipca 2020 roku. 

• na Komisji Budżetowej uzyskał pozytywną opinię wniosek na zakup działki w 

Kotlinach, która jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie. 

Przez tę działkę przechodzi rurociąg do uzdatniania wody. Pan Wójt powiedział, że 

przystąpi do przetargu celem zakupienia nieruchomości  chcąc w przyszłości realizować 

inwestycje infrastrukturalne służące wykonywaniu zadań własnych w zakresie 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę.    
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Radny Pan Jan Trybuła- poprosiło o obkoszenie poboczy przy drogach gminnych w 

miejscowości Osiny. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- zasygnalizować potrzebę stworzenia publicznego 

rejestru prowadzenia drobnych spraw. Powiedział, że mamy 15 radnych, każdy ma po 5 spraw. 

Razem daje to 75 drobnych spraw. Radny powiedział, że naprawdę nie chcą się co chwila 

dopytywać  w jakim toku jest sprawa- ale gdy nie dostają żadnych sygnałów to muszą to robić. 

Radny zaproponował zrobienie prostego Excela, wystawionego w trybie "tylko do odczytu" do 

sieci. Radny chce by zgłaszane tematy nie ginęły, by można sobie sprawdzać gdzie jesteśmy i 

z czym oraz nie męczyć urzędników. 

 

Pan Wójt- odpowiedział, że drobnych spraw jest bardzo dużo i robione są one na bieżąco.  

Więcej zgłoszeń nie było.  

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1710 zamknęła XI sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 

 

 


