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Protokół Nr XX/2021 
z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 6 grudnia 2021 roku. 
 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 1430 i trwała do godz. 1600. 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  
14. Zbigniew Matraszek 
15. 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 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 
- dyskusja i podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn 
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- wprowadzenie do tematu Przewodniczącej Rady Gminy Żyrzyn. 
- dyskusja i podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie diet i ryczałtów. 
- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 
- dyskusja i podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla 
sołtysów. 
- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 
- dyskusja i podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały Nr XII/81/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 
czerwca 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. 
- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 
- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Sprawy różne i zakończenie sesji.  
 
 
Ad.1 
 
Przewodnicząca Pani Teresa Gruda otworzyła XX 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.  
 
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.: 
 

• „za” – 15 (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, Z. 
Matraszek, 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, J. Osiak, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. 
Matraszek, A. Potyra). 
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• „przeciw” – 0 
• „wstrzymał się” – 0 

 
 
Ad. 4 
 
Pan Wójt Andrzej Bujek, przedłożył informację z działań Wójta podejmowanych między 
sesjami od 8 listopada 2021 r do 6 grudnia  2021 r.                                       
 
Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radny Pan Jan Trybuła- podziękował Wójtom za wprowadzenie linii autobusowej PKS 
Ryki przejeżdżającej przez miejscowości Bałtów- Borysów- Żyrzyn- Wola Osińska – Osiny 
na godz. 8 do Puław i powrót po godz. 15 oraz uruchomienie w godzinach 
przedpołudniowych dwóch kursów na trasie Żyrzyn- Wola Osińska- Osiny – Bałtów- 
Borysów- Żyrzyn. 
 
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 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 2.377.768,00 zł oraz planowanych wydatków o kwotę 2.377.768,00 zł. 
Zmiany zostały wskazane w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 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. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XX/168/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 6 grudnia 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. 
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Ad. 7 
 
Punkt 7 porządku obrad w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówiła 
Skarbnik Gminy Żyrzyn Pani 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 XX/169/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 6 grudnia 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. 8 
 
Wprowadzenia do tematu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Żyrzyn Pani Teresa Gruda. Przewodnicząca odczytała 
projektu uchwały wraz z jej uzasadnieniem, który stanowi załącznik do protokołu. 
Zaznaczyła, że ustawodawca nałożył na radnych obowiązek podniesienia wynagrodzenia jeśli 
ono nie przekracza minimalnego wynagrodzenia - 15.500,00 zł. Zaznaczyła, że jeśli rada nie 
podniesie wynagrodzenia dla Wójta wówczas uczyni to Wojewoda Lubelski. Poprosiła Pana 
Radcę Prawnego Pana Tomasza Stolata  o opinię do odczytanego projektu uchwały w kwestii 
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

Radca Prawny Pan Tomasz Stolat- poinformował, że treść projektu uchwały jest zgodna z 
przepisami prawa i jak również zaproponowany dziesięcio procentowy wzrost wynagrodzenia 
minimalnego określonego dla wójta. Poinformował, że może wydawać się, że jest to znaczna 
podwyżka, ale jednym skokiem ustawodawca nadrobił kilkanaście lat zaniechań w kwestii 
braku podwyżek dla samorządowców, jak również zrekompensował obniżenie wynagrodzeń 
samorządowcom jakie miało miejsce w 2018 r.  Poinformował, że z Urzędem Gminy Żyrzyn 
pracuje już 10 lat i Pan Wójt Andrzej Bujek, to jeden z dwóch wójtów o najdłuższym stażu 
pracy w Powiecie Puławskim, który uzyskuje duże poparcie mieszkańców i jest wyjątkowym 
profesjonalistą. Zdaniem radcy zaproponowane wynagrodzenie dla Wójta jest co najmniej 
adekwatne do wykonywanej pracy.  

Przewodnicząca Rady- powiedziała, że źle się dzieje, że politycy stawiają przed radnymi 
takie zadania jak ustalenie wynagrodzenia dla wójta. Przypomniała, że w roku 2018 radni 
zmuszeni byli obniżyć wynagrodzenie  o 20% , a teraz należy dostosować się do nowych 
przepisów i to wynagrodzenie podwyższyć. Zaznaczyła, że są to projekty poselskie, które nie 
są w żaden sposób konsultowane  z komisją wspólną rządu i samorządu terytorialnego, 
dlatego też takie sprawy z góry są narzucane. 
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Radny Pan Jan Trybuła-   poparł wypowiedź Pana Radcy Prawnego. Powiedział, że Pan 
Andrzej Bujek jako wójt pracuje w tym urzędzie już 20 lat, wcześniej był nauczycielem i 
pełniącym obowiązki wójta - wkład ma bardzo duży i widać to po corocznych efektach. 
Oznajmił, że Wójt zawsze stara się o zewnętrzne dotacje, w tym roku dostaliśmy  spore środki 
na budowę wodociągu na „Kresach”, inwestycji z roku na rok przybywa, dlatego też 
podwyżka jak najbardziej należy się Panu Wójtowi.  

Więcej uwag nie było.  

Uchwała Nr XX/170/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta 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 

 
Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9 
 
Następnie Pan Wójt przystąpił do zreferowania tematu w sprawie diet i ryczałtów. Treść 
uzasadnienia stanowi załącznik do protokołu.  

Radca Prawny Pan Tomasz Stolat- poinformował, że projekt uchwały przedstawiony przez 
Pana Wójta jest zgodny z prawem. Limit do którego radni mogą ustalić diety jest znacznie 
wyższy. Powiedział, że jest za przyjęciem diety zryczałtowanej na przyzwoitym poziomie. 
Dieta ta  służy rekompensacie radnym utraconych dochodów, za aktywność, zaangażowanie i 
czas; jest elementem budowania stabilizacji w życiu zawodowym tej grupy społecznej przez 
okres 5 lat – to jest element budowania budżetu i stabilizacji w życiu radnych.  

Uchwała Nr XX/171/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie 
ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów została podjęta w głosowaniu 
jawnym, większością głosów  tj.; 
 

• „za” – 12 (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, A. 
Potyra). 

•  „przeciw” – 1(S. Walaszek) 
• „wstrzymał się” – (J. Trybuła, G. Strzałkowski)  

 
Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 10 

Pan Wójt omówił temat w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla 
sołtysów. Zaproponował wzrost diety dla sołtysów o wskaźnik 60% , czyli taki sam jak 
wskaźnik wzrostu diet u radnych. Dieta dla sołtysów będzie wypłacana w formie ryczałtu w 
wysokości 160 zł miesięcznie.  
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Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr XX/172/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie 
ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów została podjęta w głosowaniu 
jawnym, większością głosów  tj.; 
 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. 
Lendas, Z. Matraszek, S. Walaszek, J. Osiak, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, 
J. Trybuła, A. Potyra, J. Trybuła). 

•  „przeciw” – 1(G. Strzałkowski) 
• „wstrzymał się” – 0  

 
Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 11  

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/81/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 
czerwca 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne został 
przedstawiony przez Pana Wójta. Poinformował, że w związku z tym, że przekazaliśmy do 
Nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lubinie ostatnie uchwały dotyczące gospodarki 
odpadami komunalnymi, zwrócono nam uwagę, że od roku gospodarujemy tylko odpadami 
na nieruchomościach zamieszkałych, natomiast nieruchomości niezamieszkałe 
(przedsiębiorcy, cmentarze, sklepy, szkoły) podpisują indywidualne umowy z zakładem – a 
tych przepisów poprzednich nie uchyliliśmy, co powoduje, że w obrocie prawnym mamy dwa 
różne rozwiązania. W związku z powyższym należy uchylić uchwałę, która  mówi o 
odbieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.    

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XX/173/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie 
uchylenia uchwały NR XII/81/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016 w sprawie 
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 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. 12 

Punkt porządku obrad w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych został 
omówiony przez Wójta Gminy Żyrzyn. Poinformował, że projekt uchwały dotyczy dwóch 
odcinków dróg położne na terenie gminy Żyrzyn: 

1) droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (obręb Parafianka) na odcinku o długości 
725 m od drogi serwisowej przy trasie S17, 
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2) droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej (działki ewidencyjne nr 35 obręb 
Parafianka oraz nr 180/1 obręb Cezaryn) na odcinku o długości 643 m od drogi 
powiatowej nr 2500L do drogi gminnej nr 107447L. 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr XX/174/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie 
zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych 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. 13 

Radny Pan Zbigniew Matraszek – powiedział, że na stronie internetowej gminy ukazał się 
kwalifikator o zmianie stawek podatkowych oraz notka dotycząca operatora sprzętu 
ciężkiego. Radny zapytał, czy gmina ma zamiar kupić sprzęt ciężki do odśnieżania na naszym 
terenie.   

Pan Wójt- sprostował, że przedmówca mówi o zarządzeniu Wójta Gminy o tabeli 
wynagrodzeń pracowników. Poinformował, że w tej tabeli uwzględniono zapis w sprawie 
przewidywanego utworzenia takiego stanowiska w gminie. Przewidujemy na rok 2022 zakup 
ciężkiego sprzętu – ciągnika, który będzie służył dla naszej społeczności w zakresie realizacji 
zdań gospodarki komunalnej (m.in. do obkoszenia poboczy, odśnieżania) i na to stanowisko 
zostanie przeniesiony obecny kierowca „Gimbusa”.  

Natomiast Gminny autobus „Gimbus” – Jelcz ma ponad 20 lat, spore pieniądze włożono na 
remont nadwozia. Obecnie należałoby wykonać generalny remont całej ramy nośnej, a to z 
kolei wiąże się z znacznymi kosztami. Zadecydowaliśmy, że pozbędziemy się tego środka 
transportu, a usługa dojazdu dzieci do szkół zostanie zlecona  firmie zewnętrznej  PKS Ryki.  

Radny Pan Adam Chachaj- zapytał, czy w związku z nowymi ustaleniami komunikacji 
PKS Ryki, od nowego roku będzie kurs przez Cezaryn. 

Pan Wójt- odpowiedział twierdząco. Będzie to trasa przez Cerezyn- Kolonię Parafianka- 
Jaworów. 

Pan Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali do wywieszenia na tablicach 
ogłoszeń treść obwieszczenia w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- II etap. 

Poinformował, że najbliższa planowana sesja uzgodniona jest na 29 grudnia 2021r., 
posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się 28 grudnia 2021 r., natomiast posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej odbędzie się 21 grudnia 2021r.  
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Przewodnicząca Rady – powiedziała, że w związku z ustalonymi stawkami (kwotami) 
przyznanymi na budowę kanalizacji, na zebraniu sołeckim w Kotlinach wywiązał się temat 
budowy kanalizacji w Kotlinach. W wyniku rozmów z mieszkańcami i przeprowadzonej 
ankiety jest potrzeba rozpoczęcia budowy kanalizacji. Mieszkańcy wyrażają wolę by 
pobudować kanalizację ekologiczną z oczyszczalnią ścieków modułowych dla 200-400 
odbiorców. 

Pan Wójt-  poinformował, że środki, które zostały dzisiaj wprowadzone do budżetu na 
budowę kanalizacji są do wykorzystania w przeciągu trzech lat. W pierwszej kolejności 
należy rozeznać temat w sprawie utylizacji ścieków. Powiedział, że ankieta mieszkańców ich 
nie kosztuje. Należy zrobić tak jak swego czasu mieszkańcy Żyrzyna i Zagród, którzy założyli 
społeczne komitety i byli grupą zaangażowaną w temat budowy kanalizacji. Mieszkańcy Osin 
opracowali dokumentację techniczną, zapłacili za mapy do celów projektowych i był to wkład 
własny  mieszkańców. Powiedział, że taki utworzony komitet powinien zbierać pieniądze na 
pobudowanie swoich przyłączy kanalizacyjnych, ponieważ tego gminie nie wolno budować 
ze środków publicznych, a koszt przyłącza zależny od długości i kosztuje w granicach od 
1000,00 zł do 4000,00 zł. Podobnie sprawy mają się z pobudowaniem przydomowej 
pompowni, która również jest wykonywana na koszt mieszkańca. Pan Wójt oznajmił, że 
oprócz wypełnionej ankiety mieszkańcy powinni wpłacać pieniądze na oddzielne konto 
komitetu by z tego konta budować przyłącze do kolektora głównego, który pobuduje gmina. 
Wówczas będzie to deklaracja dla gminy, że dany mieszkaniec chce pobudowania kanalizacji. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- poinformował, że z całą pewnością część mieszkańców 
Borysowa i Bałtowa także jest zainteresowana budową kanalizacji. Idealnym rozwiązaniem 
byłoby przeprowadzenie wstępnego studium, z którego zostałby oszacowana wartość kwoty, 
którą mieszkańcy realnie mieliby co miesiąc wpłacać na budowę przyłączy kanalizacyjnych 
lub przydomowych pompowni. Po takiej symulacji radni mogliby wyjść z konkretną 
propozycją do mieszkańców. Pieniądze składowane na subkonto gminy na ten konkretny cel 
byłyby deklaracją, że mieszkańcy rzeczywiście chcą takiej inwestycji w swojej miejscowości.    

Pan Wójt- zaproponował, aby mieszkańcy zapoznali się z ofertą firmy KINGSPAN z 
Poznania, która specjalizuje się w oczyszczalniach modułowych na 200-400 osób. 
Poinformował, że przeprowadzone zostały rozmowy z przedstawicielem tej firmy i ustalono, 
że przyjedzie jej przedstawiciel do gminy celem zapoznania się z terenem i wydania opinii w 
sprawie rozsądnego pobudowania oczyszczalni. Modułowa oczyszczalnia na 200 
gospodarstw, to koszt rzędu 400.000- 500.000 zł. Ponadto należy pobudować jeszcze 
kanalizację grawitacyjną lub ciśnieniową – a to są różne ceny. W miejscowości Kotliny być 
może uda się pobudować kanalizację grawitacyjną, ponieważ jest tam naturalny spadek terenu 
w kierunku Żyrzyna, natomiast w Borysowie, kanalizacja grawitacyjna nie będzie miała racji 
bytu.   Pan Wójt zadeklarował, że rozpozna temat, po czym przedstawi radnym.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 
podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1600 zamknęła XX sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 


