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Protokół Nr XIX/2021 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 8 listopada 2021 roku. 

 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 1500. Obrady 

odbywały się w budynku Biblioteki Gminnej 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. Adam Chachaj 

13. Sebastian Walaszek  

 

Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni : 

 

1. Zbigniew Matraszek 

2. Andrzej Potyra 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 

1. Pan Andrzej Bujek   - Wójt Gminy Żyrzyn 

2. Pan Marcin Sulej   - Z-ca 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 przyjęcia informacji ostanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2020/2021 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 
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- opinia Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

- dyskusja i podjęcie uchwały  

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 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2022 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,  

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn 

- opinia komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Stacji Sanitarno- epidemiologicznej w Puławach, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/152/2021 Rady Gminy Żyrzyn 

z dnia 9 sierpnia 2021 r. 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, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

14. 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.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

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

Wspólnoty Wsi Jaworów nieruchomości. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 
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- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.   

17. Informacja Wójta Gminy Żyrzyn o oświadczeniach majątkowych pracowników 

samorządowych złożonych za 2020 rok.  

18. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Żyrzyn o oświadczeniach majątkowych 

Radnych Rady Gminy Żyrzyn złożonych za 2020 rok. 

19. Sprawy różne i zamkniecie sesji. 

 

 

Ad.1 

 

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

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

obecnych jest 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał.  

 

Ad. 2 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został 

przedstawiony w zaproszeniach na sesję.  

 

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

 

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

Lendas, , J. Osiak, 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 zawnioskowała o przyjęcie 

protokołu bez odczytywania. 

 

Innych wniosków nie było. 

 

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

 

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

J. Osiak, 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 10 sierpnia 2021 r do 5 listopada 2021 r.                                       

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 5 

 

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

wniosków do Wójta Gminy.   

 

Ad. 6 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2020/2021 dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek.  

Poinformował, że niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych z 

uwzględnieniem wyników egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego w klasach ósmych 

szkoły podstawowej wysłana została wszystkim radnym oraz opublikowana w Biuletynie 

Informacji Publicznej a następnie została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Pan Tomasz 

Guz odczytał pozytywną opinię Komisji w sprawie informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2020/2021. 

Uwag do w/w informacji nie było.  

Uchwała Nr XIX/157/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku 2020/2021 

została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, tj.: 

• „za”- 13 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, J. Osiak, A. 

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

• „przeciw”- 0,  

• „wstrzymał się”- 0. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn 

w roku szkolnym 2020/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

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 59.250,00 zł oraz planowanych wydatków o kwotę 59.250,00 zł. Zmiany 

zostały wskazane w załącznikach Nr 1 (dochodowy), Nr 2 (wydatkowy), Nr 5 (inwestycyjny) i 

Nr 8 (fundusz sołecki) 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. 
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Radny Pan Krzysztof Turski- zapytał, czy po stronie wydatków w punkcie 90003 

(zwiększenie o 5 tys. zł)  zwiększenia środków na opiekę nad zwierzętami. 

Skarbnik Pani Małgorzata Wolska Król- odpowiedziała, że tak. 

Więcej uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XIX/158/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie zmian 

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

jednomyślnie tj.; 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 

 

Punkt 8 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 XIX/159/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie 

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

 

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

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

•  „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 

 

Wprowadzenia do punktu 9 porządku obrad w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek. 

Wójt poinformował, że maksymalna stawka ceny skupu żyta ustalona komunikatem Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta 

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 

wynosi 61,48 zł za 1 dt. Pan Wójt zaproponował obniżenie tej stawi do kwoty 56,00 zł. 

Przypominał, że w tym roku podatkowym cena za żyto wynosi 54,00 zł i potencjalny rolnik z 

1 ha przeliczeniowego płaci 130 zł z ziemi klasy 4B, natomiast przy stawce 56 zł, będzie to 

kwota 140 zł z ha przeliczeniowego. W stosunku do bieżącego roku, jest to wzrost podatku o 

7,7%. Pan Wójt zaznaczył, że w dalszej części omawiania projektów uchwał w sprawie 

podatków będzie preferował podniesienie kwoty podatków o 7-8%. Podniesienie podatków w 
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naszej gminie wiąże się z bieżącymi kosztami Gminy w roku przyszłym, które będą 

zdecydowanie wyższe, jest to związane ze wzrostem płacy minimalnej i ze wzrostem kosztów 

prądu, gazu oraz innych usług. Inflacja jest coraz wyższa i powoduje, że usługi są coraz droższe. 

Dodatkowo gmina będzie miała mniejsze dochody w udziale z podatku PIT, ponieważ grupy 

zawodowe i emeryci, którzy osiągają najniższe kwoty będą zwolnieni z podatku PIT, a tym 

samym udział gminy w tym podatku zdecydowanie zmaleje.   

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Pan 

Marcin Barański odczytał pozytywną opinię Komisji do 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 Jan Trybuła- poinformował, że dyskusja obszerna na temat stawek podatkowych 

odbyła się na poszczególnych komisjach. Poinformował, że w przyszłym roku dopiero będzie 

można mówić o plonach. Poinformował, że wszelkie środki ochrony roślin zdrożały o 300%. 

Apelował aby o rolnictwo dbać, by było zabezpieczenie żywnościowe dla naszego  kraju.  

Uchwała Nr XIX/160/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok 

została podjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów tj.; 

• „za” – 12 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

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

•  „przeciw” – 1 (T. Stachyra) 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Wójt poinformował, że Gmina Żyrzyn utrzymuje maksymalną stawkę za 1 ha lasu i ona w 

roku bieżącym wynosi 43,30 zł- jest to kwota wyliczona od średniej ceny sprzedaży drewna 

przez lasy państwowe. W roku przyszłym cena za 1 ha przeliczeniowy lasu będzie wynosiła 

46,69 zł. W  stosunku do ubiegłego roku jest to wzrost podatku o 7,8 %. Pan Wójt przypominał, 

że młode lasy są zwolnione z podatku, a lasy ochronne płacą 50% tej stawki.  

 

Ad. 10 

Punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn został omówiony przez Wójta Pana 

Andrzeja Bujka.  

Pan Wójt wyjaśnił, że górne stawki podatku od nieruchomości określa ministerstwo. Rada 

Gminy uchwala stawki na swoim terenie nie przekraczając górnej granicy. Pan Wójt 

zaproponował podwyżkę: 
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• podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp. – mamy 0,90 zł, 

proponuje 0,95 zł 

• grunty pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego – mamy 0,42 zł proponuje 0,45 zł 

• od budynków: 

- od mieszkań – mieliśmy 0,70 zł proponuje 0,75 zł 

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – mieliśmy 19,50 zł proponuje  

21,00 zł  

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 5,00 zł – 5,25 zł. 

- pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego mieliśmy 5,00 zł proponuje 5,50 zł 

• od budowli: 

- obniżenie do 0,1% od urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Pan Wójt uzasadnił propozycję podwyżki tym, że koszty utrzymania Gminy rosną, a wpływy 

maleją. Wójt zaproponował utrzymanie  stawki podatku  od środków transportowych, celem 

przyciągnięcia przedsiębiorców do naszej gminy. 

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- złożył formalny wniosek dotyczący obniżenia podatku od 

mieszkań na kwotę 0,70 zł za m2. Powiedział, że rozumie potrzebę podwyżek, ale każda 1 zł 

drenuje portfel naszych mieszkańców. Podnieśliśmy podatek za wywóz nieczystości, podatek 

rolny i wszystko jak się to sumuje to będzie znaczny ubytek w budżecie domowym. Zdaniem 

radnego pozyskiwane pieniądze zewnętrzne pozwolą zastąpić tę 1 zł od mieszkańców, które 

będą przeznaczone na nowe inwestycje powstające w naszej gminie.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- zapytał, czy dobrze rozumie, że posiadacz 200 m2 

mieszkania w wyniku zaproponowanej podwyżki będzie musiał zapłacić rocznie o 20 zł więcej 

niż dotychczas, czyli 1,80 zł/ m-c niezależnie od liczby mieszkańców. Radny powiedział, że 

powinniśmy trzymać się propozycji Pana Wójta, ponieważ proponowana kwota nie uderza 

znacząco w naszych mieszkańców.  

Radny Pan Jan Trybuła-  złożył wniosek formalny o obniżenie stawki do 20,50 zł od 

budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 



8 
 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego Pana Sebastiana Walaszka 

dotyczący obniżenia podatku od budynków mieszkalnych na kwotę 0,70 zł za m2. 

  W wyniku głosowania jawnego, powyższy wniosek został odrzucony większością 

głosów, tj.: 

• „za” – 5 (T. Stachyra, J. Trybuła, A. Chachaj, S. Walaszek ,T. Gruda) 

•  „przeciw” – 8 (M. Barański, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, J. Osiak, G. 

Strzałkowski, K. Turski), 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod glosowanie wniosek radnego Pana 

Jana Trybułę dotyczący obniżenia podatku od budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej na kwotę 20,50 zł za m2. 

W wyniku głosowania jawnego, powyższy wniosek został odrzucony większością głosów, tj.: 

• „za” – 3 (L. Kozak, J. Trybuła, A. Chachaj,) 

•  „przeciw” – 8 (M. Barański, T. Stachyra T. Guz, Z. Kozdrój, K. Lendas, J. Osiak, S. 

Walaszek , T. Gruda.), 

• „wstrzymał się” – 2 (G. Strzałkowski, K. Turski) 

 

Uchwała Nr XIX/161/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 

Żyrzyn została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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 

 

Temat w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn został 

przedstawiony przez Wójta Pana Andrzeja Bujka.  Poinformował, że regulamin jest 

zmieniony w związku ze zmianą przepisów – ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, która dopuszcza w środowiskach wiejskich odbiór bioodpadów i odpadów 

zmieszanych raz w miesiącu. Na ostatniej sesji podnoszony był temat w sprawie zbyt częstego 

odbierania tych nieczystości w okresie letnim i w związku z tym, proponuje zredukowanie 

wywozu nieczystości do liczby minimalnej, co pozwoli na zmniejszenie kosztów 

gospodarowania odpadami nie powodując jednocześnie uciążliwości dla mieszkańców naszej 

gminy. Następnie Pan Wójt zapoznał radnych z pozytywną opinią Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego do przedstawionego  regulaminu.  (Treść opinii stanowi załącznik do 

protokołu).  
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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 Adam Chachaj- zapytał, czy w związku z tą sytuacją, że odpady będą odbierane 

raz w miesiącu przełoży się to na obniżkę opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców. 

Radny Pan Sebastian Walaszek- poparł przedmówcę i zasugerował, by poprosić 

przedstawicieli ZUK Puławy na sesję, kiedy będą znów podnoszone stawki za wywóz 

nieczystości w celu odbycia negocjacji nad ceną za odbiór nieczystości na terenie gminy 

Żyrzyn. 

Pan Wójt- powiedział, że firma będzie miała niższe koszty, ale dopiero w roku przyszłym, 

ponieważ okres letni się w tym roku już skończył. Dzisiejsza uchwała będzie obowiązywała 30 

dni od publikacji w dzienniku urzędowym, a więc koło końca listopada i będzie ona  dotyczyła 

okresu letniego w roku przyszłym. Obecnie ogłosiliśmy przetarg na odbiór odpadów od 

nieruchomości zamieszkałych, czyli od mieszkańców. Jest to umieszczone na naszej stronie 

internetowej. Jest to przetarg elektroniczny i przetarg zostanie rozstrzygnięty na początku 

miesiąca grudnia. Natomiast, czy ta sytuacja spowoduje obniżkę kosztów? Na to pytanie nie 

jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ponieważ firma będzie analizowała wzrost kosztów innych 

(płaca minimalna, koszty paliwa, koszty energii).  

Pan Wójt poinformował, że w tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy zrobić dwutorowy 

przetarg – oddzielnie ogłosiliśmy przetarg na: 

• odbiór odpadów od mieszkańców i  utrzymujemy system,  że nie odobieramy od 

przedsiębiorstw, szkół i z działalności gospodarczej oraz cmentarzy- czyli każdy z 

przedsiębiorców będzie musiał indywidualną umowę podpisać z ZUK-em  

•  odbiór odpadów z PSZOK-u.  

Taka konstrukcja przetargu ma na celu pozyskanie innej firmy do odbioru odpadów z PSZOK-

u, gdzie nie jest wymagany w tej sytuacji specjalistyczny sprzęt. Gdyby na nasz teren weszła  

inna firma niż ZUK Puławy, powstałaby konkurencja i  koszty za gospodarowanie odpadami 

radykalnie by się zmniejszyły.   

Więcej uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr XIX/162/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn została podjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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.12 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/152/2021 Rady Gminy 

Żyrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów został zreferowany przez Pana Wójta.  Poinformował, że 

w tej uchwale wprowadza się zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w 

okresach letnich raz w miesiącu. Powyższy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

sanepidu i stanowi ona załącznik do protokołu.   

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 XIX/163/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn została podjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

•  „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.  

Po wznowieniu obrad przewodnicząca stwierdziła, że na sali obecnych jest 13 radnych.  

Ad. 13 

 

Wójt Pan Andrzej Bujek przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. Poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy 

została zmieniona deklaracja. Ustawodawca wprowadził obowiązek  określenia szczegółowej 

stawki jaką mieszkaniec ma płacić i zostało to uwzględnione w nowej deklaracji w punkcie 

„G”.  

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XIX/164/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
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pomocą środków komunikacji elektronicznej została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

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

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

•  „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 14 

Wprowadzenia do tematu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów dokonał Pan Wójt 

Andrzej Bujek. Poinformował, że przedstawiony projekt uchwały zmienia uchwałę Nr 

XVI/142/2021 z dnia 19 maja 2021 roku, w której Rada przystąpiła do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów. 

Opracowanie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika 

z nowych potrzeb związanych z rozwojem miejscowości z terenu Gminy Żyrzyn. Pan Wójt 

przypomniał, że w obowiązującej uchwale jest 28 załączników i zostały wszystkie powtórzone. 

Zmiana uchwały dotyczy wprowadzenia trzech nowych załączników: Nr 1 w miejscowości 

Bałtów, Nr 7 w miejscowości Borysów i Nr 10 w miejscowości Cezaryn.  

Następnie Pan Wójt w formie prezentacji scharakteryzował wprowadzone zmiany do 

opracowania oraz rozwiązania planistyczne dla dodatkowych 3 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.    

 

Rady Pan Grzegorz Strzałkowski – odniósł się do załącznika 7 dotyczącego miejscowości 

Borysów. Poinformował, że mieszkańcy proszą o wyznaczenie linii zabudowy w Borysowie 

przy nowym opracowaniu studium, która nawiązywałaby do linii zabudowy znajdującej się po 

sąsiedzku. Nowa linia zabudowy we wskazanym miejscu byłaby korzystana ponieważ miałaby 

media. Radny poprosił by wyznaczając działki budowlane, pamiętać o odległości od drogi i 

zachowaniu rezerwy na przyszłe media i chodniki.  

 

Radny Pan Adam Chachaj – zapytał, czy w załączniku dotyczącym planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Strzyżowice wprowadzone są inne dodatkowe zmiany.  

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- odpowiedział, że w tej kwestii nic się nie zmienia. W Strzyżowicach 

są trzy przekształcenia, pozostałe wnioski zostały odrzucone ze względu na występujące tereny 

zalewowe.  

 

Więcej uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XIX/165/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 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 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 
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J. Osiak, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek). 

•  „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15  

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2022 został omówiony przez Wójta Pana Andrzeja Bujka. 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XIX/166/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie 

przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok została podjęta 

w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

•  „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 16 

 

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 XIX/167/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie 

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

została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

•  „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

 



13 
 

Ad. 17 

 

Pan Wójt przedłożył informację Wójta Gminy Żyrzyn o oświadczeniach majątkowych 

pracowników samorządowych złożonych za 2020 rok.  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 18 

 

Przewodnicząca Rady pani Teresa Gruda przedłożyła informację Przewodniczącej Rady 

Gminy Żyrzyn o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Gminy Żyrzyn złożonych na 

początku kadencji rady gminy i za 2020 rok.  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 19 

 

W sprawach różnych Pan Krzysztof Turski zapytał kiedy zostanie otworzona linia PKS Ryki 

jadąca przez Borysów- Bałtów- Żyrzyn- Wola Osińska- Osiny -Puławy. 

 

Pan Wójt- odpowiedział, że 10 listopada br. odbędzie się spotkanie  z Wójtami z okolicznych 

gmin, z Panią W-ce Prezydent wraz z prezesem MZK i po zapoznaniu się z ofertą  MZK i 

odbytych negocjacjach zostaną podjęte decyzje co do wdrożenia przewozów pasażerskich PKS 

Ryki. 

 

Rany Pan Jarosław Osiak- podziękował, za wybudowanie drogi przy szkole w Bałtowie. 

 

Radny Pan Jan Trybuła- podziękował, za wszystkie wykonane inwestycje w roku bieżącym 

na terenie gminy oraz za pozyskanie środków zewnętrznych.  

 

Radny Pan Adam Chachaj- poprosił o zmianę trasy kursku PKS Ryki. Poprosił, by autobus 

jeździł przez Cezaryn do Parafianki. 

 

Pan Wójt- odpowiedział, że ten temat będzie zrealizowany od stycznia nowego roku. Bus 

będzie jechał przez Kośmin- Kolonię Kośmin- Cezaryn- Parafiankę- Jaworów- Żerdź- Żyrzyn. 

    

Nadmienił, że gmina dostała pieniądze z odszkodowania za powybijane szyby na przystankach. 

Przystanki zostaną wyremontowane jeszcze w tym roku. Poinformował, że naprawa 

przystanków będzie kosztowała 32.580 zł, a odszkodowanie wyniosło 25.000 zł.  

 

Pan Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym przeprowadził rozmowę telefoniczną z 

Komendantem Policji w Kurowie, który prosił o szybką odpowiedź. Temat dotyczy trwającego 

programu odbudowy komisariatów policji. Powiedział, że w związku  z trwającym programem 

jest możliwość pobudowania nowego komisariatu policji w Żyrzynie albo  w Barnowie. Gdyby 

Rada Gminy wyraziła chęć umiejscowienia takiego budynku w miejscowości Żyrzyn, to gmina 

wobec powyższego jest zobowiązana podarować w formie darowizny 10 arową działkę, na 

której powstały budynek  kontenerowy na potrzeby komisariatu. Taki komisariat czynny byłyby 

24 godziny na dobę, zatrudnionych byłoby 14 pracowników, którzy pracowaliby w systemie 

zmianowym. Pan Wójt zaproponował dwie działki w Żyrzynie, na których mógłby powstać 

komisariat policji, tj. działka po byłym placu PSZOK koło budynku OPS w Żyrzynie lub 
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działkę za ośrodkiem zdrowia.  

 

Pan Grzegorz Strzałkowski- wyraził zaniepokojenie w kwestii budowy konstrukcji 

kontenerowego. Powiedział, że takie budowle nie spełniają wymogów i wyglądają 

przerażająco. Osobiście radny chciałby, aby na terenie naszej gminy  w widocznym miejscu 

przy skrzyżowaniu był dobrze wyglądający budynek z napisem policja.  

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- przedstawił w formie prezentacji multimedialnej projekt budynku 

komisariatu policji. Poinformował, że budynek jest jednokondygnacyjny, z modułami o pow. 

246 m2. 

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowki- powiedział, że zaprezentowany budynek wygląda 

obiecująco.   

 

Radny Pan Tadeusz Stachyra- powiedział, że lepsza będzie pierwsza wskazana lokalizacja 

dla powstania budynku posterunku policji koło drogi S17 w miejscu po byłym PSZOK-u w 

Żyrzynie. Druga lokalizacja jest znacznie gorsza koło ośrodka zdrowia, ze względu na 

przyjeżdzających ludzi do ośrodka  i  na miejsca parkingowe.  

 

Pan Wójt- zaznaczył, że na razie trzeba podjąć decyzje, czy w ogóle gmina jest zainteresowana 

darowizną działki, bo jeśli nie to rozmowy zostaną przekierowane do gminy Baranów. 

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski-  powiedział, że dojazd policji do interwencji w 

Borysowie trwa ok. 45 min.  Przez ten okres czasu niepożądany człowiek może na spokojnie 

wejść do domu, okraść i wyjechać mijając się z policją. Dużą byłoby korzyścią gdybyśmy 

posterunek policji mieli na naszym terenie. Co do lokalizacji, radny powiedział, że połowa 

funkcji obronnych komisariatu policji polega na tym, że go widać. Jeśli umieścimy komisariat 

gdzieś z tyłu za budynkami i schowamy tabliczki z napisem policja to może się okazać się, że 

dużo stracimy.  

 

Po przeprowadzonej dyskusji Radni wyrazili potrzebę powstania  posterunku policji w 

Żyrzynie  i Pan Wójt  uzyskał zgodę na przekazanie działań na odbudowę komisariatu policji 

w Żyrzynie. 

 

Następnie Pan Wójt zaprosił wszystkich zebranych na uroczystą mszę  św. o godz. 10:00 w 

kościele parafialnym w Żyrzynie  dniu 11 listopada z okazji 103  rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. Msza Święta będzie poprzedzona 15 min. programem 

patriotycznym przygotowanym przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, natomiast o 

9:50 wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wesslów zostaną złożone wiązanki kwiatów pod 

tablicą, która jest na kościele i poświęcona jest mieszkańcom naszej gminie, którzy oddali życie 

w obronie ojczyzny.   

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- przekazał prośbę od mieszkańców by planując dojazdy 

MZK zostały uwzględnione kursy umożliwiające dojazd w niedzielę do kościoła, a w dni 

powszednie do szkół.  

 

Przewodnicząca Rady- poprosiła o przedłużenie kursu MZK z Kotlin w godzinach porannych, 

który zabezpiecza mieszkańcom dojazd do Puław. Poinformowała, że odbyła się komisja co do 

wycinki topoli, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego przy drodze Zagrody -

Kotliny. Właściciel tych topoli zadeklarował, że topole zostaną usunięte, ale po dziś dzień nic 
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w tym temacie nie zostało zrobione. Radna poprosiła  by Urząd Gminy wydał pozytywną 

decyzję na wycięcie tych drzew i dopilnowałaby zgodnie z przepisami wykonano zadanie, w 

celu  pozbycia się zagrożenia.  

 

Pan Wójt- odpowiedział, że działka na której rosną drzewa  jest własnością prywatną jednego 

właściciela i gmina nigdy nie robiła problemów, by wyrazić zgodę na wycinkę bez konieczności 

nasadzeń czy odszkodowań.  

 

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1500 zamknęła XIX sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 


