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Protokół Nr XVI/2021 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 19 maja 2021 roku. 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 1600. Obrady 

odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Żyrzynie.  

 

Radni obecni na sesji: 

 

1. Jarosław Osiak 

2. Grzegorz Strzałkowski 

3. Teresa Gruda 

4. Krystian Lendas   (uczestniczył w sesji od godziny 12:50) 

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. Adam Chachaj 

14. Andrzej Potyra  

15. Sebastian Walaszek  

 

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. Pan Tomasz Stolat   - Radca Prawny  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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 udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn 

- debata nad Raportem o stanie Gminy Żyrzyn za 2020 rok, 

- wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie wotum zaufania.  

- podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2020 rok. 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu,  

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 

- rozpatrzeni sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego 
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Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie. 

- rozpoczęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej w 

Żyrzynie. 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu, 

- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań,  

- informacja o stanie mienia komunalnego,  

- dyskusja i pojęcie uchwały. 

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

wykonania budżetu za 2020 rok. 

- wniosek Komisji Rewizyjna w sprawie udzielenia absolutorium, 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie odnośnie wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żyrzyn na 2021 rok.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji budżetowej, działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego,  

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn. 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn dla określonych terenów.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej 

w Borysowie. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

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

Żyrzynie.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn,  

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

14. Sprawy różne i zamkniecie sesji. 

 

 

Ad.1 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda otworzyła XVI 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 Krystian Lendas prawdopodobnie spóźni się na sesję.  

 

Ad. 2 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został 

przedstawiony w zaproszeniach na sesję.  
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Wójt Pan Andrzej Bujek- poprosił o rozszerzenie porządku obrad o: 

 

• punkt 12 w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości położonej w Borysowie, 

• punkt 13 w brzmieniu podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości położonej w Żyrzynie.  

 

Więcej wniosków o zmianę porządku obrad nie było. 

 

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

 

• „za” – 15 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

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

A. Potyra) 

• „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 zawnioskowała o przyjęcie 

protokołu bez odczytywania. 

 

Innych wniosków nie było. 

 

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

 

• „za” – 15 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

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

A. Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 4 

 

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

sesjami od 27.03.2021 r do 19 maja 2021 r.   

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

 

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

złożonych między sesjami (29.03.2021- 19.05.2021).   

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

  

Pan Wójt poinformował, że w dniu wczorajszym uzyskał informację od Dyrektora SP ZOZ- u  

w Żyrzynie o możliwości szczepień przeciwko COVID-19 chętnych osób od dnia 9 czerwca 

br. Szczepienia będą wykonywane szczepionką firmy Pfizer.  
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Ad. 6 

 

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda- poinformowała, że w dniu dzisiejszym mamy 

sesję absolutoryjną i Radni będą debatować nad raportem o stanie gminy za 2020 rok. 

Dokument ten, został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy, jak również został 

on rozesłany do radych wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. Do debaty mogło zgłosić się 

maksymalnie 15 mieszkańców naszej gminy po uzyskaniu od 20 mieszkańców podpisów 

wyrażających zgodę na udział w debacie. Przewodnicząca poinformowała, że nikt się nie 

zgłosił  z naszej gminy do debaty nad raportem i dzisiaj odbędzie się debata w naszym ścisłym 

gronie.  

 

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. 

Raport opisuje szczegółowo każdą 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 2020 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 2020 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 

społecznym. Oddano do użytkowania budynek DPS w Żyrzynie, Dzienny Dom Pomocy w 

Żerdzi i Klub Seniora w Zagrodach.  

W 2020 r. duża uwaga była skupiona na poprawie jakości dróg. Wykonane zostały i oddane do 

użytku nowe odcinki o łącznej długości 4.959 km, jak również przygotowano dokumentację na 

realizację nowych inwestycji w latach następnych. Modernizowane były również obiekty remiz 

strażackich w Borysowie i w Żerdzi oraz świetlice w Strzyżowicach i Parafiance.  

Pan Wójt poinformował, że udostępniono nowe tereny inwestycyjne obok węzłów drogowych 

drogi S17 oraz działki budowlane pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w 

Żyrzynie.  

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

Gminy  Żyrzyn wśród sąsiednich gmin Powiatu Puławskiego.  Obecnie przygotowywane są 

wnioski o dofinansowanie inwestycji planowanych w latach 2021- 2027. 

Podsumowując rok 2020 Pan Wójt, powiedział, że 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 
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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. 

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. 

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda- poinformowała, że raport jest obowiązkowy do 

sporządzenia do 31 maja. Przypomniała, że to już trzeci raz Rada Gminy będzie debatować nad 

Raportem. Debata nad raportem jest jak najbardziej potrzebna do przeprowadzenia, ponieważ 

daje nam wszystkim obraz rozwoju naszej małej ojczyzny. Zdjęcia zawarte w Raporcie nadają 

lekkości jak również sprawiają, że mieszkaniec łatwiej przyswaja informacje, które są bardzo 

pozytywne. Przewodnicząca pogratulowała i podziękowała Panu Wójtowi za wykonaną pracę 

w roku 2020, a w szczególności za inwestycje, które zostały przeprowadzone mimo czasu 

pandemii i za pozyskane środki z zewnątrz w wysokości 5 mln zł  z UE. Powiedziała, że jest to 

wielka zasługa Pana Wójta, pracowników urzędu gminy i ich wielkich umiejętności w 

zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych dla potrzeb gminy. Zaznaczyła, że finanse i 

dług są na stabilnym poziomie. 

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że Raport jest bardzo obszerny  i do jego przeczytania 

należy zarezerwować 5 godzin.  Rada, która zezwoliła wykonywać Panu Wójtowi inwestycje 

zdała egzamin. Trudno było te inwestycje realizować w dobie pandemii COVID-19, ale mimo 

tak wielkich przeciwności wykonano piękny parking koło SP ZOZ w Żyrzynie, adaptowany 

został budynek DPS, wykonywane były duże inwestycje drogowe: pięć odcinków dróg w 

miejscowości Żyrzyn, trzy odcinki dróg w Osinach i jeden odcinek drogi w Cezarynie. 

Radny powiedział, że poniesione środki na oświatę również są w pewien sposób zwracane pod 

postacią zdobywanych dobrych wyników egzaminacyjnych naszych uczniów, które 

procentowo przewyższają poziom w powiecie i w województwie. Radny, złożył szczególne 

podziękowania nauczycielom za włożony trud w edukację dzieci oraz złożył podziękowania 

Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie  za stworzenie dogodnych i 

nowoczesnych warunków do nauki. Zaznaczył, że szkoły są dobrze doposażone, a w niedalekiej 

przyszłości powstaną nowe hale sportowe przy szkołach w Skrudkach i w Osinach.  

Radny pogratulował zdobytych osiągnięć Stowarzyszeniu Zagrody Razem, które w dożynkach 

prezydenckich zajęły II miejsce, a w dożynkach wojewódzkich I miejsce w kategorii- wieniec 

tradycyjny.  

W imieniu strażaków (OSP) radny podziękował za doposażenie jednostek, które prężnie 

działają w naszej gminie. 

Na zakończenie Radny Pan Jan Trybuła powiedział, że należy jeszcze poczynić wszelkie 

starania by pobudować nowy budynek urzędu gminy, który spełniałby wymogi na miarę XXI 

wieku, by praca pracowników była bardziej wydajna, lepsza i by nasi mieszkańcy mieli 

łatwiejszy dostęp do urzędu. Radny pogratulował Panu Wójtowi za tak owocny rok i życzył 

dalszych realizacji inwestycji. 
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Radny Pan Tadeusz Stachyra- powiedział, że to co zrobił Pan Wójt przez rok 2020 w kryzysie 

pandemii zasługuje na pochwałę. Szczególne podziękowania złożył za adaptację budynku DPS 

w Żyrzynie, który w skali województwa jest najbardziej nowoczesnym budynkiem.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowki- wyraził zadowolenie, że gmina przestaje być postrzegana 

jako gmina typowo rolnicza. Pojawiają się inwestycje na terenach „kresach”, gdzie wyraźnie 

widać, że coś zaczyna się dziać w tym kierunku. Gmina rolnicza w dzisiejszych czasach to jest 

bieda, to jest ślepa uliczka, to jest coś do czego absolutnie nie powinniśmy dążyć, w 

szczególności mając tak blisko miasto. Zadowalające jest to, że w naszej gminie pojawiają się 

usługi i rzeczy wyższe, wprowadzające wartość dodaną, bo na tym opiera się dzisiejszy świat. 

Powinniśmy dążyć do tego by ściągać jak najwięcej usług i inwestorów bo za nimi przyjdą 

kolejni mieszkańcy. Radny powiedział, że rok 2020 był bardzo pozytywny dla Gminy. 

Radny Pan Krzysztof Turski- powiedział, że rok 2020 był rokiem ciężkim, w którym podjęte 

zostało ryzyko i ciągnęliśmy inwestycje, które były zaplanowane. Budżet został zamknięty z 

lekkim plusem. Udało się pobudować dużo dróg, sprowadzono inwestorów na tereny, o których 

od dawna  myśleliśmy o inwestycjach, które zasilą budżet gminy i powstaną nowe miejsca 

pracy. Pozostało jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jest jeszcze kilka dróg, które trzeba wykonać 

w miejscowościach tj.; Borysów, Bałtów, Jaworów.  

Radny pogratulował Panu Wójtowi i radnym za podjęcie odważnych decyzji, za uchwały, które 

przyczyniły się do realizacji tych wszystkich inwestycji. Radny podziękował również, za 

wykonywaną drogę z Woli Osińskiej do Żyrzyna, która ułatwi mieszkańcom dojazd do 

przystanku komunikacji publicznej w Żyrzynie. Duże podziękowania złożył w swoim imieniu, 

jak również w imieniu mieszkańców wsi Wola Osińska za powstanie strefy rekreacyjnej, o 

którą mieszkańcy bardzo zabiegali, a jest już prawie na ukończeniu. Radny raz jeszcze 

podziękował Panu Wójtowi za wykonaną ogromną pracę. 

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda-  powiedziała, że analizując raport postrzegamy 

go jako realizację rozpoczętych wcześniej działań i początek kolejnych. Radna powiedziała, że 

w tym roku z rozpędem weszliśmy w obecny rok i udało się przejść przez rok pandemii. Życzyła 

Radnym i Panu Wójtowi by nie zatrzymywać się i z tym rozpędem iść, abyśmy za rok mogli 

się znów spotkać na debacie tak optymistycznej.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Matraszek- odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

Treść wniosku stanowi załącznik do protokołu.  

Pan Zbigniew Matraszek pogratulował Panu Wójtowi za ogrom prac wykonanej w roku 2020.  

Uchwała Nr XVI/137/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 15 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

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

A. Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 
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Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 7 

Wprowadzenia do punktu 7 porządku obrad dokonała Pani Skarbnik Małgorzata Wolska- 

Król. Poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2020 rok wraz 

z wykonaniem planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Biblioteki 

Gminnej w Żyrzynie i informacją o stanie mienia komunalnego zostało przedłożone 

zarządzeniem Nr 24/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie 

i Radzie Gminy Żyrzyn, a także zamieszczone na stronie internetowej i w BIP Urzędu Gminy. 

Nadmieniła, że wszystkie sprawozdania były szczegółowo omawiane na Komisji Rewizyjnej i 

Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego. 

 

Pani Skarbnik rozpoczęła od omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.  

 

Zaznaczyła, że dochody planowane w  kwocie 41.007.674,02 zł zostały zrealizowane w 

wysokości 41.137.062,16 zł, co stanowi 100,32% planu w tym dochody bieżące 31.786.952,34 

i dochody majątkowe 9.350.109,82 zł. 

Planowane wydatki 39.787.270,02 zł., a zostały zrealizowane w wysokości 37.874.826,51 zł., 

co stanowi 95,20% planu. Rozchody planowane i wykonane 1.220.404 zł.  

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody i wydatki zostały dość szczegółowo opisane w 

przedłożonej informacji jak i omówione na Komisjach Rady Gminy Żyrzyn.  Zaznaczyła, że 

budżet roku 2020 zakończony został nadwyżką budżetową w kwocie 3.262.235,65 zł, z czego 

to są głównie środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) i Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych (RFIL) z konkretnym przeznaczeniem inwestycyjnym.  

 

Podsumowując rok 2020 Pan Wójt powiedział, że przedstawiony w sprawozdaniu przebieg 

wykonania budżetu za 2020 r. jest zgodny z przepisami prawa. W 2020 roku zostały spłacone 

raty kredytu i pożyczki w kwocie 1.220.404,00 zł. Na koniec 2020 roku zadłużenie z tytułu 

zaciągniętego kredytu i pożyczki wyniosło 4.220.404,00 zł. 

Pani Skarbnik poinformowała, że dnia 31 marca 2021 roku otrzymaliśmy z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lubienie pozytywna opinię wykonania budżetu za 2020 rok. Na dzień 31.12 

2020 zostały sporządzone również sprawozdania jednostkowe i zbiorcze Gminy Żyrzyn tj.; 

bilanse jednostek, bilans wykonania budżetu , rachunek zysków i strat oraz zestawienie zamian 

finansowych.  

Treść wszystkich sprawozdań stanowią załączniki do protokołu. 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Wolska-Król- zapoznała z pozytywną opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 31 marca 2021 roku (data wpływu do urzędu) w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2020 rok.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Matraszek odczytał wniosek Komisji 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2020 r.  
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Uwag do powyższych sprawozdań nie zgłaszano. 

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

protokołu. Poinformował, że powierzchnia gruntów w porównaniu do 2019 r. uległa zmianie o 

grunty nabyte przez Gminę w ciągu roku. Łączna ich powierzchnia wzrosła o 0,68 ha (działka  

nr 97/3 Kotliny, 1/11 Osiny i dz. 779/2 Strzyżowice).  

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

 

Uchwała Nr XVI/138/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta 

Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2020 rok została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 15 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

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

A. Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8 

 

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

tytułu wykonania budżetu za 2020 rok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew 

Matraszek- odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu  absolutorium Wójtowi Gminy 

Żyrzyn. 

 

Treść uchwały Nr 8/1/2021 Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2021 r. stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Wolska - Król– przedstawiła pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w 

sprawie absolutorium z dnia 11 maja 2021 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 XVI/139/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 
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• „za” – 15 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

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

A. Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy - pogratulowała uzyskania absolutorium Wójtowi Gminy 

Żyrzyn. Poinformowała, że ponad 30 lat temu zaufaliśmy Panu Wójtowi i nas nie zawiódł. 

Życzyła Panu Wójtowi, by dalej tak pozytywnie odbywała się współpraca i by Pan Wójt służył 

jak najdłużej mieszkańcom gminy Żyrzyn. Następnie Przewodnicząca wraz z Zastępcą 

Przewodniczącego Rady Gminy wręczyli kwiaty Panu Wójtowi. 

 

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 owocną współpracę, czego rezultatem są liczne gminne inwestycje. Szczególne 

podziękowania złożył swojemu zastępcy Panu Marcinowi Sulejowi, Pani Dyrektor SAPO oraz 

Skarbikowi Gminy Pani Małgorzacie Wolskiej – Król. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od godziny 13:40- 

14:00 

 

Po przewie Przewodnicząca wznowiła obrady. Poinformowała, że na sali obecnych  jest 13 

radnych. Radny Pan Andrzej Potyra i Pan Marcin Barański opuścili salę obrad. 

 

Ad. 9 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2021 rok 

dokonała Skarbnik Gminy Żyrzyn Pani Małgorzata Wolska- Król. Poinformowała, że 

zmiany, które wprowadza się do uchwały budżetowej dotyczą zwiększenia dochodów i 

wydatków  o kwotę 100.332,00 zł i dotyczą one: 

 

• 30.000,00zł – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ) na 

realizację zadania czyste powietrze, 

• 6.072,00 zł – środki na organizację dowozu na szczepienie przeciw COVID-19, 

• 64.260,00 zł – środki dla DPS na realizację projektu opieki wytchnieniowej, 

• 5.100,00 zł - dotacja na zadania zlecone na opłacenie składki zdrowotnej 

• 5.100,00 zł – dotacja na zadanie zlecone. 

 

Pani Skarbik poinformowała, że zmiana dotyczy też załącznika majątkowego, gdzie 

zmniejszono wydatek o 100.000,00 zł na budowę urzędu gminy, a zwiększono wydatki 

majątkowe o 100.00,00 zł na wykonanie dwóch projektów szkolnych sal sportowych w 

miejscowości  Skrudki i Osiny po 50.000,00 zł.  

Zmianie ulega również załącznik Funduszu Sołeckiego, zmiana dotyczy miejscowości 

Cezaryn, gdzie zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego, wykreślono słowo „dokumentacji”. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
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Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XVI/140/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2021 rok została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 13 (A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. Matraszek, 

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.10 

 

Punkt 10 porządku obrad w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówiła Pani 

Skarbnik Małgorzata Wolska- Król. Poinformowała, że w związku ze zmianą Uchwały 

Budżetowej Gminy Żyrzyn należy zmienić i dostosować WPF do stanu faktycznego po stronie 

dochodów i wydatków. Poinformowała, że w uchwale ulega zmianie załącznik 1 WPF. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

   

Uchwała Nr XV/141/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie 

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

 

• „za” – 13 (A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. Matraszek, 

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.11 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów dokonał Pan Wójt 

Andrzej Bujek. Poinformował, że opracowanie przedmiotowego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wynik z nowych potrzeb związanych z rozwojem 

miejscowości z terenu Gminy Żyrzyn. Za przystąpieniem do sporządzenia planu przemawiały 

przede wszystkim wnioski mieszkańców i dotyczące ich bieżących potrzeb. Analizie poddano 

wnioski złożone do Wójta Gminy Żyrzyn w latach 2019- 2021. Zaznaczył, że postanowiono 

również ponownie przeanalizować wnioski złożone w latach 2011-2018, które nie zostały 

uwzględnione w dotychczas wykonanych miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Żyrzyn, a pojawiła się szansa ich uwzględnienia w zgodzie z obecnie 

obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Żyrzyn przyjętym uchwałą NR XXVI/182/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018 

roku. W wnioski dotyczą terenów w miejscowościach Bałtów, Borysów, Cezaryn, Osiny, 

Parafianka, Skrudki, Wilczanka, Wola Osińska, Zagrody, Żerdź, Żyrzyn.  

Pan Wójt poinformował, że przy kwalifikacji wniosków do objęcia kolejną edycją planu 
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przyjęto zasadę uzupełnienia lub kontynuacji terenów już zainwestowanych lub 

przeznaczonych pod zabudowę w obecnie obowiązującym MPZP Gminy Żyrzyn.  

Następnie Pan Wójt w formie prezentacji scharakteryzował zakres opracowania oraz 

rozwiązania planistyczne dla 28 załączników  stanowiących integralną część do omawianego 

projektu uchwały. Zaznaczył, że działki objęte analizą są własnością osób fizycznych i 

prawnych, a proponowane rozwiązania są zgodne ze Studium i polityką przestrzenną gminy.    

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że większość wprowadzonych zmian go 

bardzo cieszy, ponieważ powstają nowe działki budowlane, powstaną obszary przeznaczone na 

inwestycję fotowoltaiczną. Radny zaznaczył, że niepokoi go kwestia załączników dotycząca 

wprowadzonych stref  RPU w miejscowości Żerdź i Żyrzyn, które są przewidziane na 

niekontrolowaną działalność rolniczą. Zaznaczył, że w świetle obowiązującego prawa na dzień 

dzisiejszy, jeśli wytyczymy strefę bez żadnych ograniczeń to właściciel może utrzymywać 

różną wielkość hodowli, która może być odczuwalna w promieniu 3km od siedliska. Nasza 

gmina jest gminą podmiejską i powinniśmy do takich spraw bardzo ostrożnie podchodzić. 

Należy otworzyć się na nowoczesne, tradycyjne i ekologiczne rolnictwo, ale bardzo ostrożnie 

podchodzić do rolnictwa przemysłowego, które dla właścicieli będą korzystną inwestycją, a dla 

całej okolicy tragedią z powodu utraty wartości nieruchomości, komfortu życia, planów i 

dalszych dążeń. Rady powiedział, że w planie zagospodarowania przestrzennego powinniśmy 

określić maksymalną dozwoloną wielkość hodowli zwierzęcej, ponieważ polskie prawo tego 

nie przewiduje. Należałoby zastanowić się jak takie gospodarstwa kontrolować, by nie 

doprowadziły w przyszłości do utrudnienia życia mieszkańcom. Jedynym narzędziem kontroli 

w chwili obecnej jest plan zagospodarowania przestrzennego i do niego należałoby wprowadzić 

regulację zabezpieczeń interesów nie tylko dla inwestora, ale dla wszystkich osób dla których 

taka inwestycja miałaby potencjalny wpływ. Zaznaczył, że w naszej gminie powinniśmy 

preferować małe gospodarstwa nawet w stosunkowo niewielkiej odległości od zabudowy. 

 

Pan Wójt-  poinformował, że zamysłem tworzenia stref RPU spowodowane jest uciążliwością 

zapachową związaną z hodowlą zwierząt, która prowadzona jest obecnie w zwartej zabudowie. 

Rolnikowi chcemy dać możliwość przeniesienia swojej produkcji na tereny odległe od 

zabudowy. Sprawa jest dyskusyjna, ponieważ jeśli rolnikowi nie damy  możliwości 

przeniesienia swojej hodowli będzie dalej kontynuował swoje gospodarstwo rodzinne we wsi, 

co z kolei jest bardzo uciążliwe dla sąsiadów. Z kolei jeśli zostanie powiększone obecne 

gospodarstwo na nowym terenie RPU to obecni sąsiedzi odetchną z ulgą, ale innym 

mieszkańcom standard  życia może się pogorszyć. Nadmienił,  że radni mogą przyjąć konkluzję 

typu, że większym rolnikom , którzy utrzymują się z rolnictwa dajemy możliwość przeniesienia   

swojego gospodarstwa, albo blokujemy takie gospodarstwa w gminie Żyrzyn ze względów 

uciążliwości odorowych co skutkuje likwidacją prowadzonego gospodarstwa.  

 

Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że nie chodzi o to by zakazywać lecz kontrolować 

wielkość jednostek hodowlanych zwierząt, by nie doprowadzić do sytuacji, że pozornie komuś 

pomożemy, natomiast de facto wprowadzona zamiana zaszkodzi funkcjonowanie godnego 

życia naszym mieszkańcom.   

 

Pan Wójt- powiedział, że przedstawiona uchwała dotyczy wskazania obszarów i należy ją w 

dniu dzisiejszym przyjąć. Natomiast sugestie, o których mówi Pan Strzałkowski należy 

wprowadzić na etapie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, które zostaną 

zredagowane przez specjalistów w kwestii zakazania działań zwiększających produkcję chowu  

zwierząt ponad określoną normę, by nie dopuścić do powstania wielkotowarowego 

gospodarstwa, które będzie niekorzystne dla całej wsi lub nawet kilku wsi. 
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Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- zgodził się z wypowiedzią Pana Wójta i dodał, że na tym 

etapie Rada Gminy powinna przyjąć uchwałę. Na etapie późniejszego rozważania i planowania 

współpracy z urbanistami należy wziąć pod uwagę wpływ zmiany na otoczenie i wprowadzić 

przepisy, które zabezpieczą interes wszystkich mieszkańców danej okolicy. 

 

Radny Pan Tadeusz Stachyra- powiedział, że nie możemy zabraniać komuś produkcji rolnej, 

a powinniśmy iść w kierunku umożliwienia takiemu rolnikowi wyniesienia swojej hodowli w 

bardziej dogodne miejsce poza obszar zwartej zabudowy. Nie można nam zamykać drogi 

rozwoju rolnikom i oczekiwać, że zostawi swoje główne źródło utrzymanie i stanie się 

bezrobotnym.  

 

Więcej zgłoszeń nie było. 

 

Uchwała Nr XV/142/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Żyrzyn dla określonych terenów została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 13 (A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. Matraszek, 

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 12 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej 

w Borysowie dokonał Pan Wójt Gminy Żyrzyn. Poinformował, że Przedsiębiorca pod nazwą 

JBM Budownictwo Sp. z o. o. zwrócił się z wnioskiem o wynajem powierzchni magazynowych 

i placu pod adresem Borysów 6 na okres 12 do 15 lat z sześciomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. Prośbę swą umotywował tym, że od ponad dwóch lat podejmuje część tej 

nieruchomości od firmy FRONTEM i w związku z dynamicznym rozwojem działalności 

(lakiernia proszkowa), zaistniała potrzeba rozbudowy pomieszczeń magazynowych. Wójt 

zaproponował, aby umożliwić dalszy rozwój prowadzenia działalności temu przedsiębiorcy, 

który jest również mieszkańcem wsi Borysów. Podkreślił, że w obecnej wynajmowanej hali 

przedsiębiorca przeprowadził wiele niezbędnych napraw i remontów ze środków własnych. 

Tym samym przedsiębiorca wzbudza zaufanie i słusznym jest umożliwienie mu dzierżawy 

części działki na okres 15 lat.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XV/143/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia 

gody na dzierżawę nieruchomości położonej w Borysowie została podjęta w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie tj.; 
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• „za” – 13 (A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. Matraszek, 

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 13 

Pan Wójt przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości położonej w Żyrzynie. Poinformował, że przedsiębiorca działający pod nazwą 

Pielak Warzywa- Owoce, który prowadzi sklep ogrodniczo- spożywczo- przemysłowy koło 

ronda w Żyrzynie zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie części działki o pow. 915 m2 , 

położonej w Żyrzynie przy ul. Powstania Styczniowego 15 na okres 10 lat z przeznaczeniem 

na cele usługowo- handlowe. Pan Wójt przypominał, że z tym przedsiębiorcą mamy już zawartą 

umowę dzierżawy do dnia 10.08.2026 roku na prowadzenie obecnej działalności. Na Komisji 

Budżetowej przedstawiony  pierwotny  projekt uchwały uwzględniał okres dzierżawy na 10 lat, 

ale po słusznej  sugestii członków Komisji termin ten został zmieniony do daty dzierżawy 

obecnego budynku sklepu czyli do 10.08.2026 roku.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Pan Tadeusz Stachyra- powiedział, że bardzo dobrze stało się, że dwie umowy 

dzierżawy będą kończyły się w tym samym czasie dla tego przedsiębiorcy .  

 

Radny Pan Jarosław Osiak- zapytał, jaka kwota z tytułu umowy dzierżawy wpłynie do 

budżetu gminy. 

 

Pan Wójt- odpowiedział, że po przyjęciu powyższego projektu uchwały odbędą się negocjacje 

w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę tego gruntu z przedsiębiorcą.   

 

Radny Pan Zbigniew Matraszek- zapytał, czy przedsiębiorca na tym placu postawi wiatę albo 

inny budynek. 

 

Pan Wójt – poinformował, że przedsiębiorca jeszcze nie mówił o swoich zamierzeniach 

względem tego gruntu. Z  chwilą kiedy taki zamysł się pojawi, wówczas przedsiębiorca będzie 

musiał złożyć stosowne dokumenty do Wójta, a następnie sprawa zostanie przedstawiona 

radnym na poszczególnych komisjach i sesji Rady Gminy Żyrzyn.  

 

Uchwała Nr XV/144/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia 

gody na dzierżawę nieruchomości położonej w Żyrzynie została podjęta w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 13 (A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. Matraszek, 

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 
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Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 14 

W sprawach różnych radny Pan Krzysztof Turski zapytał kiedy będą robione światłowody w 

innych miejscowościach.  

 

Wójt- odpowiedział, że gmina nie jest inwestorem zakładania światłowodów i nie odpowiada 

za tą inwestycję. Poinformował, że inwestycja w części Żyrzyna jest na ukończeniu. 

Światłowody kładzione są częściowo do ziemi, a częściowo linią napowietrzną. Obecnie są 

prowadzone prace związane z uzgadnianiem projektów w miejscowości Skrudki, Wilczanka.  

Ostatnio także wpłynęły wnioski o uzgodnienie projektu dotyczącego Żerdzi  i Osin. Wójt 

powiadomił, że firma sukcesywnie będzie zakładała światłowody po pozytywnym 

zaopiniowaniu projektu.  

 

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że wpływają do niego wnioski od mieszkańców o 

możliwość uruchomienia komunikacji publicznej MZK Puławy lub PKS Ryki na drodze Osiny 

- Wola Osińska – Żyrzyn celem ułatwienia dzieciom i młodzieży dojazdu do Puław.  

 

Wójt- powiedział, że komunikacja publiczna w naszej gminie oprócz Żyrzyna i Zagród stanowi 

bardzo duży problem. Utrudniony dojazd do Puław mają dzieci z miejscowości Bałtów, 

Borysów oraz z Woli Osińskiej. Pobudowana droga Wola Osińska- Żyrzyn zostanie oddana do 

użytku pod koniec czerwca br., a nowy rozkład jazdy MZK Puławy będzie obowiązywać od 1 

września br. Jeżeli rozkłady jazdy zaproponowane przez MZK Puławy nie będą 

satysfakcjonujące dla mieszkańców Osin, Woli Osińskiej, Bałtowa i Borysowa  wówczas 

zostaną przeprowadzane rozmowy z PKS Ryki o uruchomieniu dodatkowej linii, która 

skomunikuje nam te miejscowości. 

 

Radny Pan Tomasz Guz-  zapytał, czy znamy termin rozpoczęcia prac dotyczących budowy 

oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Żyrzynie. 

 

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej- odpowiedział, że obecnie czekamy na uprawomocnienie 

decyzji. Zaznaczył, że  wszystkie potrzebne materiały do wykonania inwestycji zostały 

zakupione. 

 

Radny Pan Krystian Lendas- poprosił o wystosowanie wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg 

i Autostrad o wyrównanie nawierzchni na drodze serwisowej na odcinku przejścia dla zwierząt 

pomiędzy miejscowością Kośmin -Parafianka przy drodze krajowej S17. 

Radny zapytał kiedy zostaną uruchomione nowe lampy oświetleniowe przy drodze w 

Kośminie. 

 

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej- poinformował, że włączenie oświetlenia ulicznego w 

Kośminie nastąpi po podpisaniu umowy z  Zakładem Energetycznym. Natomiast sprawa 

dotycząca wyrównania nawierzchni drogi serwisowej zostanie skierowana do GDDiA w 

Lubinie. 

 

Radny Pan Zbigniew Matraszek- zapytał, jakie zakłady powstaną na „Kresach” koło ronda 

w Żyrzynie. Radny zaznaczył, że widać już rozpoczynające się prace budowlane.   

 

Pan Wójt – poinformował, że teren po dawnej bazie drogowej w Żyrzynie został przekazany 

Staroście Powiatu Puławskiego, który zmierza przekazać go Zarządowi Dróg Wojewódzkich 
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na  bazy magazynowej. Natomiast po lewej stronie jadąc od Puław właścicielem tego terenu 

jest firma Drew- Max, która buduje zakład produkcyjny związany z obróbką drewna, zaś po 

drugiej stronie drogi firma Kabanos uzyskała pozwolenie na budowę zakładu i może już 

rozpocząć prace budowlane.  

 

Radny Pan Tadeusz Stachyra- podziękował, za przywiezienie kruszywa na drogi gminne w 

miejscowości Zagrody. 

 

Radny Pan Leszek Kozak- poprosił o wystosowanie wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg i 

Autostrad o wyrównanie nawierzchni na drodze serwisowej na odcinku przejścia dla zwierząt 

pomiędzy miejscowością Osiny- Sielce przy drodze krajowej S17. 

 

Radna Pani Teresa Gruda- poprosiła o wystosowanie wniosku do Powiatowego Zarządu 

Dróg o przegląd i ewentualną wycinkę drzew na poboczach  drogi powiatowej biegnącej przez 

las między miejscowością Zagrody- Kotliny, które zagrażają bezpieczeństwu uczestników 

ruchu drogowego. Radna powiedziała, że w niedalekiej przeszłości miał miejsce nieszczęśliwy 

wypadek- drzewo przewaliło się na drogę i przygniotło samochód.  

 

Radny Pan Tadeusz Stachyra- zapytał, kiedy będą wykonywane prace remontowe na drogach 

gminnych. 

 

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej-  poinformował, że wykonawca jest w trakcie wykonywania 

robót remontowych na drogach gminnych.  

 

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1600 zamknęła XVI sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 

 


