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Protokół Nr XVIII/2021 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 9 sierpnia 2021 roku. 

 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 14 30 i trwała do godz. 1800. 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    

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. Pani Małgorzata Wolska- Król - Skarbnik Gminy Żyrzyn 

3. Pan Tomasz Stolat   - Radca Prawny  

 

Sołtysi obecni na sesji: 

 

1. Bogdan Nowacki 

2. Marian Łysiak 

3. Wioletta Grobel 

4. Grażyna Lisowska  

5. Stefan Wiśniewski  

6. Dorota Kwit 

 

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 
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między sesjami. 

6. Podjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej za I półrocze 2021r.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Żyrzyn za I półrocze 2021 r. 

- dyskusja i głosowanie nad przyjęciem informacji. 

7. 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn 

- opinia komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- opinia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Puławach. 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie 

Żyrzyn w roku szkolnym 2021/2022. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od 

Wspólnoty Wsi Osiny nieruchomości. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu Gminy Żyrzyn na 2021 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego  

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od 

Wspólnoty Wsi Jaworów nieruchomości. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji budżetowej, działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

15. Sprawy różne i zamkniecie sesji. 

 

 

 

 



3 
 

Ad.1 

 

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

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

obecnych jest 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał.  

 

Ad. 2 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został 

przedstawiony w zaproszeniach na sesję.  

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- poprosił o rozszerzenie porządku obrad o: 

 

• punkt 13 w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Żyrzyn na 2021 rok, 

• punkt 14 w brzmieniu: podjęcia uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny 

przez Gminę Żyrzyn od Wspólnoty Wsi Jaworów nieruchomości.  

 

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 29 czerwca do 9 sierpnia 2021 r.                                        
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Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

 

Pan Wójt poinformował, że w tym okresie nie złożono żadnych  interpelacji, zapytań i 

wniosków do Wójta Gminy.   

 

 

Ad. 6 

 

Pan Wójt Andrzej Bujek przystąpił do omówienia informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 

2021 r. 

Poinformował, że zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku przedłożył informację 

o przebiegu wykonania budżetu gminy i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

za pierwsze półrocze 2021 r. Zostało ono wysłane radnym i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej, a także zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Pan Wójt szczegółowo omówił przebieg wykonania budżetu gminy Żyrzyn wraz z informacją 

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Żyrzynie i Biblioteki Gminnej w Żyrzynie. Poinformował, że plan dochodów po zmianach 

wyniósł 35.589.830,15 zł. Ogółem dochody zostały zrealizowane w wysokości 18.193.378,70 

zł co stanowi 51,12 % planu. Natomiast Plan wydatków po zmianach dokonywanych w I 

półroczu br. wyniósł 38.861.739,62 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 

17.883.709,69 zł, co stanowi 46,02% planu. Pan Wójt omówił także informację o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r.  

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Wolska- Król- poinformowała, że opinia Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lublinie jest pozytywna do przedłożonej informacji o przebiegu 

wykonania budżetu gminy i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze 

półrocze 2021 r., 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  

Uwag do przedstawionej informacji nie było. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 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 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej za I półrocze stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 7 

 

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 planowanych 

dochodów o kwotę 618.312,33 zł oraz planowanych wydatków o kwotę 732.514,22 zł. 

Ponadto kwota planowanego deficytu określa się w wysokości 3.386.111,36 zł. Zaznaczyła, 

że źródłem pokrycia deficytu będą środki z kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł., i nie 

wykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z dochodów i wydatków w 

kwocie 1.386.111,36 zł. Łączna planowana kwota przychodów budżetu gminy określa się na 

4.606.515,36 zł. Zmiany zostały wskazane w załącznikach od 1- 8 do omawianego projektu 

uchwały.  

 

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 Sebastian Walaszek- zapytał o kwotę w sprawie zwiększenia dotacji na Dom 

Pomocy Społecznej w Żyrzynie. Radny poprosił również by na koniec roku przygotować 

dokładny raport z funkcjonowania DPS-u w Żyrzynie. 

Skarbnik Pani Małgorzata Wolska Król- poinformowała, że DPS w Żyrzynie przystąpił do 

programu pn. „za życiem” i jest to adaptacja pomieszczeń chronionych dla osób 

niepełnosprawnych. Dyrektor DPS-u jedno z pomieszczeń chronionych, chce w taki sposób 

doposażyć mieszkanie, by mogły w nim zamieszkiwać osoby niepełnosprawne. Środki 

zostały uwzględnione w wysokości 18.400,00 zł na zakupy majątkowe oraz 20.160,00 zł na 

remont pomieszczenia. Pani Skarbik zaznaczyła, że na ten cel DPS w Żyrzynie dostał z 

Urzędu Wojewódzkiego środki zewnętrzne  w kwocie 40.000 zł z programu „za życiem”. 

Radny Pan Jan Trybuła- zapytał, dlaczego gmina musi ponieś większe opłaty za Szkołę w 

Żyrzynie, niż było planowane pierwotnie.  

Skarbnik Pani Małgorzata Wolska Król- powiedziała, że wydatki na oświatę są tematem 

zawsze spornym. Na początku roku był to plan „okrojony” gdyż brakowało środków. Na 

obecną chwilę sporządzono sprawozdanie za I półrocze i wiadomo już, że zabraknie ok. 

300 000 zł na podstawowe wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla 

pracowników oświaty. Ponadto okazało się, że wpłynęły dodatkowe środki do budżetu i 

właściwym jest zabezpieczenie w tej kwestii oświaty.    

Radny Pan Krzysztof Turski- przypomniał, że na początku roku przy uchwalaniu budżetu 

na oświatę, były rozmowy że zaplanowana kwota będzie wystarczająca. Radny poprosił, aby 

na przyszłość budżet oświaty był bardziej precyzyjnie doszacowany, ponieważ później temat 

staje się problematyczny dla radnych.  

Skarbnik- poinformowała, że robiąc budżet we wrześniu 2020 roku nie można pewnych 

rzeczy przewidzieć jak i pewnych rzeczy doszacować chociażby energię, która bardzo 

podrożała, (w zeszłym roku  były to wydatki rzędu 80-90 tys. zł natomiast w tym roku za 

pierwsze półrocze już wykonane w samym Żyrzynie jest to kwota 176 tys. zł.  Część 

zwiększonych wydatków na oświatę w Żyrzynie jest związana z halą sportową (energia, gaz). 

Być może też niedoszacowane były wynagrodzenia. 
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Radny Pan Krzysztof Turski- w sprawie hali sportowej zapytał, czy wiemy jak prezentują 

się koszty samego obiektu, jak również przychody tego obiektu.  

Radny Pan Tomasz Guz- powiedział, że w zeszłym roku hala z powodu pandemii była mało 

użytkowana, wręcz zamknięta. Dodał, że jeśli chodzi o koszty i przychody z funkcjonowania 

z hali może przygotować zestawienie na przyszłą sesję rady gminy.    

Więcej uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XVIII/149/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2021 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 sanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 

 

Punkt 8 porządku obrad w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił Pan 

Wójt Andrzej Bujek. Poinformował, że w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy 

Żyrzyn należy zmienić i dostosować WPF do stanu faktycznego po stronie dochodów i 

wydatków. Poinformował, że w uchwale ulega zmianie załącznik 1 WPF. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

   

Uchwała Nr XVIII/150/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej 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 sanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek. 

Poinformował, że w przedstawionym projekcie uchwały proponuje stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane są w sposób selektywny w 

wysokości 28 zł. Zaznaczył, że  prowadzając tę stawkę od września do zbilansowania systemu 

w tym roku będzie brakowało 190.000 zł i tę kwotę należy zabezpieczyć w budżecie gminy 

jako dopłatę z budżetu do mieszkańców na odbieranie odpadów komunalnych.    
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Następnie Pan Wójt szczegółowo przestawił stan wydatków za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 roku. Poinformował, że w systemie   zgłoszonych 

jest 5335 osób w tym 178 osób zadeklarowało utrzymanie kompostowników. Wydatki gminy 

na system gospodarowania odpadami komunalnymi  w przeciągu 6 miesięcy  wyniosły 

814.409, 58 zł. Przewidujemy, że na koniec roku gmina na ten cel musi przeznaczyć 

pieniądze w wysokości 1.638.819,16 zł. Wpływy jakie uzyskała gmina z tego tytułu od 

stycznia do 30 czerwca 2021 roku to kwota 640.014,76 zł, a na jej wartość wchodzą:  

 

• zaległości – 63 599,03 zł 

• wpłaty bieżące - 573,608,26 zł 

• odsetki z zaległości – 2.262,27 zł 

• koszty upomnień – 545,20 zł  

 

Pan Wójt poinformował, że z powyższego zestawienia można zauważyć, iż różnica pomiędzy 

wpływami, a wydatkami wynosi 174.394,82 zł na dzień 30.06.2021 r.  

Należy również zaznaczyć, że stawka w miesiącu lipcu i sierpniu b.r. nie ulegnie zmianie i 

będzie wynosiła 20 zł za osobę i dlatego też jesteśmy w stanie wyliczyć wpływy do budżetu 

za 8 miesięcy, - tj. 851.414,76 zł. Jeśli tę kwotę odejmiemy od przewidywanych kosztów w 

budżecie na ten system to będzie brakowało 787.404,40 zł.  

Zaznaczył, że chcąc ten system zbilansować jeszcze w tym roku, to należałoby  od miesiąca  

września wprowadzić stawkę 36,89 zł. od osoby. 

Przyjęcie od września stawki 28 zł za osobę będzie wymagało dopłaty ok 190.000 zł z 

budżetu gminy w 2021 r.  

    

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- złożył formalny wniosek, aby stawka za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od 1 września b.r. wynosiła 24 zł za osobę.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że uczestniczył w obradach na Komisji 

Budżetowej, na której trwała dość burzliwa dyskusja na powyższy temat. Poinformował, że 

pierwotnie był przeciwny wobec wniesionego wniosku Pana Stachyry, ale z perspektywy 

minionych trzech dni przekonał się do propozycji Pana Stachyry i jest za stawką 24 zł za 

osobę. Dzisiaj dyskutujemy na temat ile będziemy dopłacać do tego systemu z budżetu 

gminy. Jeśli musimy do czegoś dopłacić to musimy z czegoś zrezygnować. Przeglądając plan 

inwestycji, nie widzę z czego miejscowość Borysów miałaby zrezygnować. Radny ma 

wrażenie, że regularnie kosztami dzielimy się wszyscy, a inwestycje i to co jest pozytywne są 

dystrybuowane punktowo.  Zaznaczył, że nie jest to zarzut tylko i wyłącznie jego osoby, ale 

innych mieszkańców, kiedy rozmawiał i przekonywał mieszkańców do droższych stawek 

podatkowych, by w budżecie było więcej pieniędzy na inwestycje i by wszystkim 

wystarczyło. Radny powiedział, że wówczas spotkał się z ironicznymi  uśmiechami 

mieszkańców i komentowali to w sposób; „skończy się jak zwykle, dla wszystkich starczy a 

dla Borysowa i tak nie starczy”. Radny obawia się, że teraz tego samego. 50 tys. zł to jest ok 

1,5-2 zł . Dzisiaj decydujemy się na fajną rzecz- przekazujemy pieniądze na wykonanie  

projektu sali gimnastycznej w Osinach i w Skrudkach bo są super dofinansowania. Rady 

powiedział, że jest za budowaniem hal sportowych, ale trzeba mieć też świadomość, że te hale 

będą utrzymywane z budżetu gminy. Radny przypominał, że ciągle dokładamy do Woli 
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Osińskiej i Osin na kanalizację, a pozostali mieszkańcy żadnej dopłaty nie dostają, dlatego też 

Radny nie chce swoich mieszkańców skazywać na kolejne podwyżki, bo nic z tego nie mają i 

poprze wniosek Pana Tadeusza Stachyry.   

Radny Pan Sebastian Walaszek- zapytał, czy dopłaty ze strony gminy są legalne. Co roku 

boksujemy się o 1 zł.  Rady poddał propozycję, aby ustalić procent jaki gmina będzie 

dopłacała np. 10%, a resztę rozdzielić to na mieszkańców  i wyjdzie stawka z którą już nikt 

nie będzie dyskutował.  

Wójt- odpowiedział, że system powinien sam się bilansować, ale jeśli tak nie jest to gmina 

musi dopłacić do tego systemu. Obecne prace w sejmie zmierzają do tego, by gminom dać 

możliwość, dofinansowywania gospodarki śmieciowej, by ulżyć mieszkańcom, ale odbędzie 

się to  kosztem  innych wydatków jakie ewentualnie gminy mogą przeznaczyć dla swoich 

środowisk.  

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że największym kosztem w systemie jest PSZOK. 

Powiedział, że gruz można byłoby skruszyć i wysypywać na drogi polne celem ich 

utwardzenia. 

 Radny Pan Krystian Lendas- zapytał, czym spowodowany jest wzrost kosztu za wywóz 

odpadów komunalnych (czy to jest wzrost ilości odpadów wygenerowanych przez 

mieszkańców, czy to wzrost kosztu za tonę odpadów), czym podyktowana jest częstotliwość 

odbioru śmieci (w zeszłym roku odpady były odbierane raz w miesiącu, a obecnie odbiór 

mamy trzy razy w miesiącu), czy przyczyną jest wzrost generowanych odpadów, że trzeba te 

śmieci odbierać, aż trzy razy w miesiącu? Rady rozumie, iż to są odpady zmieszane i bio, że 

ich  częstotliwość jest zwiększona w okresach letnich przy wysokich temperaturach. Radny 

poinformował, że 3 sierpnia, kiedy był termin odbioru śmieci zmieszanych i bio  w 

miejscowości Kośmin nie było ani jednego wystawionego kosza w całej miejscowości.  

Radny powiedział, że ma wrażenie, że to mija się z celem, bo nie wierzy że ZUK jeździ tak 

dla przyjemności robiąc tylko objazd. Radny dodał, że jesteśmy gminą wiejską i sporo 

mieszkańców ma kompostownik. Osoby, które zadeklarowały w deklaracjach na odbiór 

odpadów zaznaczyły, że mają kompostownik i mają upust jednej złotówki od osoby, ale są też 

takie osoby, które mają kompostownik, a nie zaznaczyły w deklaracji i nie korzystają z ulgi a 

tym samym nie oddają tych odpadów ZUK-owi. Dodał, że deklaracje nie są na tyle czytelne, 

by pokazywały taką możliwość odliczenia tego składnika. Radny zapytał w jaki sposób ZUK 

minimalizuje te koszty. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- oznajmił, że jest przeciwny stosowaniu stawki liniowej, 

ponieważ to rozwiązanie jest skrajnie negatywne i dotyka najbiedniejsze rodziny w tej 

gminie, które generują symboliczną ilość śmieci. Powiedział, że zna osoby w wieku 70-80 lat, 

którzy nie wystawiają połowy worka z odpadami. Radny nie zgadza się by duże rodziny 

płaciły wielokrotność stawki osobowej, ponieważ ilość śmieci nie idzie liniowo za ilością 

osób i nasza gmina powinna przejść na system progresywny.  

Pan Wójt-  odpowiedział, że w naszej gminie w pełni zagospodarowuje się  gruz z PSZOK-u,  

jest on kruszony i wywożony na drogi polne. Natomiast odpady budowlane zmieszane, są 

gromadzone w kontenerze stalowym i one nie nadają się  do zagospodarowania na drogi ze 

względu na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia pojazdu poruszającego się po takiej 

nawierzchni. Jeśli chodzi o częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, Pan Wójt 
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wyjaśnił że te zasady reguluje ustawa, do której gminy muszą się dostosować by uzyskać 

pozytywną opinię SANEPIDU. Pan Wójt zaznaczył, że jeśli radni przyjmą stawkę 24,00 zł od 

osoby za wywóz odpadów – wniosek radego Pana Tadeusza Stachyry, to na pewno w 

styczniu trzeba będzie podnieść do kwoty rzędu 30 zł za osobę oraz w 2021 r. zapewnić 

dopłatę z budżetu gminy w kwocie ok 275.000 zł  

Radna Pani Teresa Gruda- powiedziana, że jest za wnioskiem Pana Wójta, inwestycje które 

są czynione w gminie Żyrzyn są duże i mieszkańcy z nich korzystają niewątpliwie. Radna 

powiedział, że nie stać nas na zwiększanie tych dotacji do ponad 360 tys. zł na samą 

gospodarkę śmieciową przy obowiązującej stawce 20 zł za osobę. 

Radna poddała pod głodowanie wniosek Pana Tadeusza Stachyry o  ustalenie stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24 zł miesięcznie od osoby. 

W wyniku głosowania powyższy wniosek został odrzucony większością głosów tj.; 

• „za”- 5 (T. Stachyra, G. Strzałkowski, A. Chachaj, J. Osiak, Z. Matraszek), 

• „przeciw – 8 (T. Gruda, S. Walaszek, A. Potyra, K. Turski, Z. Kozdrój, J. Trybuła, L. 

Kozak, T. Guz), 

• „wstrzymał się” – (M. Barański, K. Lendas). 

Uchwała Nr XVIII/151/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie 

wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty została podjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów tj.; 

 

• „za” – 11 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, T. Stachyra, J. Trybuła, S. Walaszek, A. Potyra). 

•  „przeciw” – 1 (A. Chachaj) 

• „wstrzymał się” – 3 (G. Strzałkowski, J. Osiak, K. Turski) 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od godziny 16:15 – 

16:25 

 

 

Ad. 10 

 

Następnie Pan Wójt przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Wójt Andrzej Bujek zapoznał z pozytywną opinią SANEPIDU do projektu uchwały.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 
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Uchwała Nr XVIII/152/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

została podjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów tj.; 

 

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

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

A. Potyra). 

• „przeciw” – 1 (K. Lendas) 

• „wstrzymał się” – 0 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 11 

Pan Wójt dokonał omówienia tematu w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej 

paliwa w Gminie Żyrzyn w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XVIII/153/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie 

określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Żyrzyn w roku szkolnym 2021/2022 

została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

Walaszek, A. Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 12 

 

Punkt 12 porządku obrad w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od 

Wspólnoty Wsi Osiny nieruchomości dokonał wprowadzenia Pan Wójt Andrzej Bujek. 

Poinformował, że Wspólnota Wsi Osiny dysponuje nieruchomościami o łącznej powierzchni 

5,94 ha, z czego 2,5 ha to są drogi. Wspólnota zobowiązana jest do płacenia podatków, ale nie 

pozyskuje dochodów a tym samym nie płaci podatków do gminy od 5 lat. Zaległości są 

znaczne i na dzień dzisiejszy wynoszą one już 65 tys. zł. Podatki bardzo wzrosły w 

szczególności od nieużytków, dlatego Zarząd Wspólnoty podjął uchwałę o przekazaniu 

nieruchomości gminie.  

 

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 Jan Trybuła- poinformował, że przekazanie tej nieruchomości gminie od 

Wspólnoty trwa już od wcześniejszej kadencji. Zarząd jednomyślnie jest chętny przekazać 

grunty gminie, celem w części wydzielenia gruntów pod drogę. Poinformował, że dwie 

działki zostaną sprzedane sąsiadom na poszerzenie swoich działek, wobec czego gmina z tego 

tytułu pozyska pieniądze i będzie mogła je przeznaczyć na utwardzenie dróg na dojazdy do 
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pól w Osinach.  

 

Rady Pan Zbigniew Matraszek – zapytał, czy są mapki do tych działek 

 

Pan Wójt Andrzej Bujek – poinformował, że mapki są dostępne na stronie internetowej -

geo-portal. Powiedział, że jest spore zainteresowanie tymi działkami wśród mieszkańców. 

Będzie należało zrobić wycenę przez biegłego rzeczoznawcę by móc w kolejnej części 

przystąpić do sprzedaży działek. W pierwszej kolejności będzie miał prawo zakupić działkę 

sąsiad, a jeśli zrezygnuje wówczas inny mieszkaniec. 

 

Radny Pan Sebastian Walaszek – zapytał, czy skoro Radny Pan Jan Trybuła wchodzi w 

skład Zarządu Wspólnoty Wsi Osiny, to czy może głosować nad omawianym projektem 

uchwały. 

 

Radca Prawny Pan Tomasz Stolat- powiedział, że dla przejrzystości tej sytuacji poprosił 

radnego Pan Jana Trybułę o rezygnację z uczestnictwa głosowania nad omawianym projektem 

uchwały.  

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że nie jest przeciwny podjęciu omawianego 

projektu uchwały. Zaznaczył, że gmina pomaga wspólnocie pozbyć się dużego zadłużenia i 

nie powinna dodatkowo myśleć z tego tytułu o daniu super nagrody pod postacią 

wyremontowania dróg polnych w Osinach. 

 

Więcej uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XVIII/154/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie 

nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od Wspólnoty Wsi Osiny nieruchomości 

została podjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów tj.; 

 

• „za” – 13 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, Z. 

Matraszek, J. Osiak, K. Lendas, T. Stachyra, K. Turski, S. Walaszek, A. Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 1 (G. Strzałkowski)  

 

Radny Pan Jan Trybuła nie uczestniczył w głosowaniu.  

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 13 

 

Skarbnik Pani Małgorzata Wolska- Król przystąpiła do omówienia kolejnego punktu 

porządku obrad w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Żyrzyn na 2021 r.  Poinformowała, że kredyt 

długoterminowy zaciągnięty byłby w wysokości 2 000 000 zł na finansowanie planowanego 

deficytu związanego z inwestycjami : 

 

• wykonanie infrastruktury wodno- ściekowej na terenie inwestycyjnym w Żyrzynie, 

• przebudowa ciągu dróg w miejscowości Parafianka. 

 

Pani Skarbik poinformowała, że wybór banku na udzielenie kredytu nastąpi w trybie Prawo 
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zamówień publicznych. Natomiast spłata kredytu wraz z kosztami nastąpi w latach 2025-2026 

z dochodów własnych z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i 

z podatku od nieruchomości.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Andrzej Potyra o godzinie 16:55 opuścił sale obrad.  

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XVIII/155/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Żyrzyn na 2021 rok została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

Strzałkowski). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14  

 

Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od wspólnoty 

Wsi Jaworów nieruchomości został zreferowany przez Pana Wójta Andrzeja Bujka.  

 

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 XVIII/156/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie 

nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od Wspólnoty Wsi Jaworów 

nieruchomości została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

Strzałkowski). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 15 

 

Radny Pan Zbigniew Matraszek – zgłosił, że przy ul. Tysiąclecia na chodniku występują 

niebezpieczne zadołowania, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych. Szczególną uwagę 

zwrócił za zadołowanie na wysokości Pana Tomasza Kapusty zaznaczając, że osoba nie 

zwracając zbytnio uwagi może się przewrócić i odnieść obrażenia fizyczne, która będzie 

rościła zadość uczynienia. Kolejną sprawę, którą poruszył radny dotyczyła uporządkowania i 

naprawienia nawierzchni asfaltowej (na wysokości byłej mleczarni i p. Nowaków) przez 

firmę, która w ostatnim czasie wymieniała wodociąg na ul. Zielonej w Żyrzynie. 

 

Radny Pan Krzysztof Turski- poinformował, że na wysokości ul. Plebańskiej przy 

skrzyżowaniu w stronę Woli Osińskiej jest zupełny brak widoczności wjazdu z ul. 

Plebańskiej. Rady powiedział, że celem uniknięcia tragedii należy zamontować próg 

zwalniający lub zamontować lustro.  

Zapytał kiedy będą zamontowane bramki i wykonane odwodnienie na boisku. Radny 

powiedział, że przy kratce koło pompowni wydobywają się ścieki. 

 

Radny Pan Jarosław Osiak -    podziękował za pobudowanie nowej nawierzchni asfaltowej 

w Bałtowie. Radny zauważył, że w przyszłym miesiącu kończy się gwarancja na drogę, która 

była wykonywana 2 lata temu i poprosił aby firma w ramach tej gwarancji wykonała prace 

naprawcze. W imieniu rodziców poprosił o wyminę lub naprawę części drewnianych na placu 

zabaw przy przedszkolu.  

 

Radny Pan Tomasz Guz – poinformował, że za środki pozyskane za wynajem hali sportowej 

zostały zakupione: środki czystości, skrzynia sportowa, kozioł skokowy, skocznia oraz została 

zamontowana tablica wyników.  

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- poprosił o wsparcie remontu drogi powiatowej w 

Borysowie. 

 

Radny Pan Jan Trybuła – poprosił o uruchomienie komunikacji miejskiej Osiny- Wola 

Osińska – Żyrzyn celem dojazdu dzieci do szkół.  

  

Rany Pan Jarosław Osiak- zapytał, czy wiadomo jak będzie wyglądała komunikacja 

miejska z Bałtowa i Borysowa do szkół średnich w Puławach.  

 

Sołtys wsi Żerdź- zapytała, kiedy będzie wykonany plac zabaw dla dzieci – zaznaczyła, że 

środki zostały przeznaczone z funduszu sołeckiego.  

 

Wójt Pan Andrzej Bujek-  poinformował, że  

 

• Wniosek w sprawie chodnika w Żyrzynie zostanie skierowany do Powiatu 

Puławskiego. Poinformował, że w najbliższy wtorek odbędzie się posiedzenie 

wyjazdowe związane ze zgłoszeniami ubytków w drodze  Żyrzyn- Kotliny. Miejscem 

spotkania będzie skrzyżowanie dróg Żyrzyn- Kotliny i Łysa Góra- Zagrody o godz. 

10:00 z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych. Wójt poprosił przedstawicieli 

z pobliskich miejscowości o uczestnictwo w tym spotkaniu, także z miejscowości 

Żyrzyn w związku z potrzebą naprawy chodnika przy ul. Tysiąclecia w Żyrzynie.  

• Na ul. Zielonej po budowie kanalizacji został wycięty asfalt, wykonawca nie naprawił 

tego gdyż nie było to ujęte w przetargu. Pan Wójt zapewnił, że  problem zostanie 
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usunięty. 

• Odnośnie prośby Pana Krzysztofa Turskiego w sprawie oznakowania skrzyżowania ul. 

Plebańskiej z  drogą Żyrzyn- Wola Osińska, poinformował, że mieszkańcy ul. 

Plebańskiej zwrócili się z pismem o postawienie lustra. Po wykonaniu dokumentacji 

technicznej i uzgodnieniach zostanie zamontowane lustro. Pan Wójt powiedział, że w 

dniu dzisiejszym nie może odpowiedzieć na pytanie kiedy zostanie zamontowana 

brama ponieważ tym tematem zajmuje się Pan Marcin Sulej, który dzisiaj jest 

nieobecny w pracy. Natomiast jeśli chodzi o wodę na boisku, to wprowadzając 

niwelacje tego terenu, by sprowadzić wodę zastosowano wykop i położono rurociągi 

odprowadzające wodę do pobliskiego rowu. Wyżej usytuowana jest przepompowania 

ścieków. Zaznaczył, że pompownia jest budowlą szczelną i nie można mówić, że na 

płycie boiska  gromadzą się ścieki. Są to wody gruntowe, które należałoby 

odprowadzić je kolejną sączką do rowu, - ale na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie 

odpowiedzieć, kiedy te prace zostaną wykonane.  

• Jeśli chodzi o zapytania Pana Osiaka, Wójt odpowiedział, że rozmawiał z inspektorem 

nadzoru (inspektor sprawdzał tę drogę) i nie stwierdził tam żadnych zagrożeń, które 

wymagałyby naprawy. Nadmienił, że jeżeli Pan Osiak uważa inaczej to raz jeszcze 

powoła komisje, która oceni czy rzeczywiście są te ubytki o których mówi Pan Osiak. 

Poinformował, że pęknięcia wzdłuż drogi są i należy je co pewien okres czasu 

uzupełniać plastyczną masą asfaltową, ale to nie jest zgłoszenie w ramach gwarancji, 

ponieważ jest to naturalna eksploatacja drogi.  

Odnoście placu zabaw, które były budowane kilka lat temu z elementów drewnianych 

Pan Wójt powiedział, że należy co pewien czas wykonywać przegląd techniczny i 

uszkodzone elementy wymieniać na nowe- a to jest równoznaczne z zabezpieczeniem 

środków na ten cel  w budżecie gminy. Jeśli te elementy zagrażają bezpieczeństwu 

użytkownikom placu zabaw należy je zdemontować, bo w razie wypadku jesteśmy 

odpowiedzialni i gmina będzie musiała wypłacać odszkodowania.  

• W sprawie prośby Pana Strzałkowskiego w sprawie wsparcia remontu drogi w 

Borysowie, Pan Wójt odpowiedział, że przy przekazaniu drogi powiatowej w Żerdzi 

była Pani Starosta i Pan Ziomka, z którymi przejechali całą drogę z Żerdzi do 

Jaworowa i do Borysowa w stronę  lasu. Pani Starosta wraz z Panem Ziomką widzą 

potrzebę wykonania remontu drogi w Jaworowie, w Żerdzi  i w Borysowie. Na dzień 

dzisiejszy dokumentacja techniczna została przekazana do powiatu, teraz powiat 

zwrócił się z prośbą o wydanie decyzji środowiskowej, po czym  powiat będzie 

składał wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. Jeśli droga 

uzyska dofinansowanie to będzie budowana. Wójt dodał, że ze strony gminy także 

zostanie złożony wniosek w tym naborze na remont drogi gminnej na Kolonii w 

Borysowie.  

• Odnośnie komunikacji publicznej  Pan Wójt poinformował, że sprawa jest 

nierozwiązana, ponieważ dyrektor MZK  poinformował, że większe zmiany od 1 

września nie nastąpią, a jeśli takie nastąpią to nowy grafik będzie obowiązywał od 1 

stycznia. Od 1 września będą niewielkie kosmetyczne zmiany.  MZK przymierza się 

do nowych cen biletów tj. I strefa- 3 zł, II strefa- 4 zł i III strefa- 5 zł. Obecnie koszt 

przejechanego 1 km przez MZK wynosi 7,08 zł i z tej kwoty odliczane są wpływy z 

biletów. 

• Pan Wójt poinformował, że plac zabaw w Żerdzi będzie zrealizowany w tym roku. 

 

Na zakończenie Pan Wójt zaprosił wszystkich zabranych na dożynki gminne, które odbędą się 

15.08.2021 o godz.16:00 w amfiteatrze w Żyrzynie, dodał że w tym dniu będzie można 

skorzystać ze szczepienia dawką jednorazową Jonshon&Jonshon  w Ośrodku Zdrowia                  



15 
 

w Żyrzynie.  

 

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1800 zamknęła XVIII sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 


