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Protokół Nr IV/19 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 13 maja 2019 roku. 

 

 

Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 14
30 

i trwała do godz. 16
00

. Obrady 

odbywały się w sali obrad Urzędu Gminy Żyrzyn. 

 

Radni obecni na sesji: 

 

1. Jarosław Osiak  - uczestniczył w sesji od godziny 14:50 

2. Grzegorz Strzałkowski 

3. Teresa Gruda 

4. Krystian Lendas 

5. Leszek Kozak 

6. Jan Trybuła 

7. Andrzej Potyra 

8. Zbigniew Kozdrój 

9. Krzysztof Turski 

10. Adam Chachaj 

11. Tadeusz Stachyra 

12. Marcin Barański 

13. Tomasz Guz  

14. Zbigniew Matraszek 

 

Radni nieobecni na sesji: 

 

1. Sebastian Walaszek  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 

1. Pan Andrzej Bujek - Wójt Gminy Żyrzyn 

2. Pan Marcin Sulej  - Zastępca Wójta Gminy Żyrzyn 

3. Pani Iwona Góźdź -  Sekretarz Gminy Żyrzyn 

4. Pani Jadwiga Polak -  Skarbnik Gminy Żyrzyn 

5. Pan Tomasz Stolat -  Radca Prawny 

6. Pan Witold Michna  -  Radny Rady Powiatu Puławskiego 

7. Pan Witold Popiołek -  Radny Rady Powiatu Puławskiego 

 

 

Porządek  obrad: 

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy Żyrzyn oraz złożenie 

ślubowania przez radnego Pana Adama Chachaja. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr I/6/2018 z dnia 21 

listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących 

stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn. 

– wprowadzenie do tematu Przewodniczącego Rady Gminy, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

6. Informacja z działań Wójta podejmowanych między sesjami. 

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

sesjami. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez 

Gminę Żyrzyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 

września 2019 roku. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjecie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu Gminy Żyrzyn na 2019 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego. 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola na realizację 

zadania z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy 

Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

14. Sprawy różne i zakończenie sesji. 

 

Ad.1 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda otworzyła IV 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.  Poinformowała, że Radny Pan 

Sebastian Walaszek usprawiedliwił swoją nieobecność natomiast Pan Jarosław Osiak spóźni się na 

posiedzenie sesji.  

 

Ad. 2 

 

Pani Kinga Chabros Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej  –w związku z 

przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Żyrzyn wręczyła zaświadczenie o 

wyborze na radnego Rady Gminy Żyrzyn Panu Adamowi Chachaj.  

Następnie nastąpiło uroczyste złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.  

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o powstanie.  

 

Następnie Pan Adam Chachaj odczytał rotę ślubowania: Wierni konstytucji i prawu 

Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i 

uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. - Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. 

 

Przewodnicząca Rady podziękowała, pogratulowała nowo wybranemu radnemu i stwierdziła, że 

radny po złożeniu ślubowania objął mandat radnego Rady Gminy Żyrzyn.  

 

 

 



3 
 

Ad. 3 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został przedstawiony w 

zaproszeniach na sesję i zapytała o uwagi do tak zaproponowanego porządku obrad.  

Wójt Pan Andrzej Bujek- poprosił o wyłączanie obecnego punktu 13 o treści: „Podjęcie uchwały w 

sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej działającej przy 

Prezydencie Puław pełnienia funkcji organu doradczego Wójta Gminy Żyrzyn”, a  na to miejsce 

poprosił o wprowadzenie punktu o treści: „podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Końskowola na realizację zadania z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów 

dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego domu Samopomocy w Końskowoli”.  

Innych wniosków do porządku obrad nie było. 

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

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

Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, A. Chachaj) 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 4 

 

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

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

odczytywania. 

Innych uwag nie było. 

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

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

Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, A. Chachaj). 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

 

Ad. 5 

 

Do kolejnego punktu obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania 

przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn wprowadziła Przewodnicząca Rady Pani 

Teresa Gruda, która powiedziała, że w związku z tym, iż radny Pan Adam Chachaj w dniu 

dzisiejszym został przyjęty do składu Rady Gminy Żyrzyn i uprzednio wyraził zgodę do włączenia go 

w skład komisji gminnych, zostaje powołany do składu Komisji  Rewizyjnej oraz do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji.  

 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ustalenia składów 

osobowych i powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn została przyjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.: 
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 „za”- 13 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

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

Chachaj). 

 „przeciw”- 0 ,  

 „wstrzymał się”- 0   

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

 

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

4 lutego do 13 maja 2019. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Na salę obrad przyszedł radny Pan Jarosław Osiak.  

Ad. 7 

Następnie Pan Wójt przedłożył informację Wójta Gminy Żyrzyn o realizacji interpelacji, zapytań i 

wniosków Radnych złożonych między sesjami 4.II.2019 r. – 13.V.2019 r. Poinformował, że w dniu 8 

lutego 2019 roku Pan Krzysztof Turski złożył 4 interpelacje. Na wszystkie interpelacje zostały 

udzielone odpowiedzi 20 lutego br. Pan Wójt zaznaczył, że zarówno treść interpelacji jak i treść 

udzielonych odpowiedzi jest dostępna na stornie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w 

Żyrzynie w zakładce Rada Gminy/Interpelacje i wnioski. 

Ad.  8 

Wprowadzenia do tematu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Żyrzyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od 1 września 2019 roku dokonał Wójt Pan Andrzej Bujek. Poinformował, że projekt 

uchwały określa sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn, a także 

granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn, na okres od 

1 września 2019 r.  

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku została przyjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.: 

 

 „za”- 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

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

 „przeciw”- 0 ,  

 „wstrzymał się”- 0   

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9  

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok 

dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan 

Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Radny powiedział, że w wydatkach na programy finansowe  w zał. nr 5 do projektu uchwały projekt 

nr 2 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako okres realizacji wyszczególniony jest rok 2019 z 

wysokością wydatków na 150 000 zł. Rady zapytał jaka jest szansa wykonania tego projektu w tym 

roku i czy projekt dostanie dofinansowanie. 

Pan Wójt – odpowiedział, że sprawa była wyjaśniana na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej. 

Nadmienił, że gmina liczyła, że poprzez Grupę LGD Zielony Pierścień dostanie dofinansowanie na 

realizację projektu: budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Woli Osińskiej. Pan Wójt 

poinformował, że gmina w latach ubiegłych wykorzystała swoją kwotę przypadającą proporcjonalnie 

do liczby mieszkańców w LGD i nasz projekt został automatycznie zablokowany. Grupa LGD Zielony 

Pierścień z siedzibą w Kośminie jest jedną z lepiej funkcjonujących grup i ma szanse dostać 

dodatkowe środki z puli ogólnokrajowej. Poinformował, że jest Przewodniczącym Rady Grupy LGD i 

wiadomo mu, że pieniądze na pewno się pojawią, ale ta wiadomość nie jest zbyt optymistyczna dla 

mieszkańców Woli Osińskiej ponieważ dodatkowe środki nie będą mogły być przeznaczone na 

infrastrukturę, lecz na rozpoczęcie i kontynuację działalności gospodarczej przez mieszkańców z 

obszaru LGD.  

Rady Pan Jan Trybuła- podziękował radnym powiatowym i wójtowi za wspieranie inwestycji 

dotyczących renowacji i budowy powiatowych dróg na terenie gminy Żyrzyn.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że w obecnym budżecie w dziale inwestycji jest 

pominiętych kilka miejscowości z terenu gminy Żyrzyn. Dzisiaj zmieniany jest budżet  i w dalszym 

ciągu te miejscowości się nie pojawiają. Radny powiedział, że akceptuje zaistniałe zmiany, ale ma 

nadzieję, że przy realizacji przyszłego budżetu na rok 2020 zostaną uwzględnione inwestycje w 

miejscowościach, które w tym roku muszą przegrać na rzecz innych wsi i w przyszłym cyklu 

inwestycyjnym będzie wyglądało to odwrotnie.  

Radna Pani Teresa Gruda- skierowała podziękowania do radnych powiatowych oraz dla Pana Wójta 

za poparcie projektów budowy dróg powiatowych. Radna wyraziła żal, że nie udało się włączyć do 

projektu chodników, które mocno zabiegali mieszkańcy z Kotlin i i Zagród. Radna poprosiła, by przy 

tworzeniu nowego budżetu radni powiatowi uwzględnili ten  wniosek i zrealizowali tę inwestycję w 

przyszłym roku budżetowym.   

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 „za”- 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

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

 „przeciw”- 0 ,  

 „wstrzymał się”- 0   

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 

 

Punkt dotyczący zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił Wójt Gminy Żyrzyn Pan 

Andrzej Bujek. 
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Uwag do powyższego projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie wieloletniej 

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

 „za”- 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

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

 „przeciw”- 0 ,  

 „wstrzymał się”- 0   

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 

Do kolejnego punktu obrad tj.  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetowego Gminy Żyrzyn na 2019 rok wprowadzenia dokonał Wójt Pan 

Andrzej Bujek. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan 

Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Żyrzyn 

została przyjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów tj.; 

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

Z. Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, K. Turski, J. Trybuła). 

 „przeciw”- 0 ,  

 „wstrzymał się”- 1 (G. Strzałkowski)  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 

Następnie Pan Wójt przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

Powiatowi Puławskiemu. Poinformował, że udzielona pomoc zostanie udzielona w formie: 

 pomocy finansowej w wysokości 439 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy 

drogi powiatowej nr 2506L w Osinach. 

 pomocy rzeczowej o wartości 24 600 zł poprzez przekazanie dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1519 L w Żyrzynie od 0 + 609 do km 2 

+190, 

 pomocy finansowej w wysokości 715 764 z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy 

drogi powiatowej nr 2515 L w kotlinach od km 6 +767 do km 8 +657 i drogi 1519L w 

Żyrzynie od km 0 + 609 do km 2 +190 

Pan Wójt oznajmił, że pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Żyrzyn na 2019 rok. Warunki udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej oraz 

przeznaczenie i zasady rozliczenia udzielonej pomocy zostaną określone w umowie pomiędzy 
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powiatem Puławskim, a Gminą Żyrzyn. Pan Wójt poinformował, że z chwilą przyjęcia tej uchwały 

traci moc uchwała Rady Gminy Żyrzyn Nr III/28/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie udzielna 

pomocy Powiatowi Puławskiemu. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan 

Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

Radny Pan Krzysztof Turski zwrócił się z prośbą do radnych powiatowych by przy tworzeniu budżetu 

na przyszły rok uwzględnić potrzebę renowacji i budowy rowów oraz przepustów przy drodze 

powiatowej w miejscowości Wola Osińska.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- zwrócił się do radnych powiatowych i poprosił, by w przyszłych 

budżetach powiatowych uwzględnić budowę drogi w Żerdzi, w Jaworowie oraz w Borysowie. 

Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie udzielenia 

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

 „za”- 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

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

 „przeciw”- 0 ,  

 „wstrzymał się”- 0   

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola na 

realizację zadania z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z gminy 

Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli  został zreferowany przez Wójta 

Pana Andrzeja Bujka. Poinformował, że udzielona pomoc finansowa przekazana zostanie w 

wysokości 2 736 zł w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy Żyrzyn na rok 2019.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan 

Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powierzenia 

Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej działającej przy Prezydencie Puław pełnienia 

funkcji organu doradczego Wójta Gminy Żyrzyn została przyjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 „za”- 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

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

 „przeciw”- 0 ,  

 „wstrzymał się”- 0   

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 14  

W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Gminy Żyrzyn poinformowała, że wszyscy radni w 

terminie złożyli oświadczenia majątkowe. Przypomniała radnemu Panu Adamowi Chachajowi o 

konieczności złożenia w ciągu 30 dni oświadczenia majątkowego. 

Następnie Radna Pani Teresa Gruda poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęły dwa pisma od Pana 

Stefana Deputata. Radni zapoznali się z treścią pism i stanowią one załącznik do protokołu.  

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej- poinformował, że na budowę drogi ul. Partyzantów w Żyrzynie został 

złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, który realizuje program rządowy na przebudowę dróg 

gminnych i powiatowych. W ostatnim czasie  droga ta została wyrównana równiarką i obecnie jest 

przejezdna. Pan Wójt powiedział, że droga jest gruntowa, nieutwardzona i w różnych porach roku 

różnie może być z jej przejezdnością.  

Radny Pan Jarosław Osiak- zwrócił się z wnioskiem do radych powiatowych o wycięcie krzaków 

przy drodze powiatowej w Bałtowie. 

Radny Pan Tadeusz Stachyra-  zwrócił się z wnioskiem do radych powiatowych o usunięcie ubytku 

na drodze powiatowej od wsi Zagród w stronę miejscowości Baranów oraz o wycięcie krzaków na 

poboczach i oczyszczenie rowu od strony północnej.  

Radny Pan Krzysztof Turski- zwrócił się z wnioskiem do radych powiatowych o utwardzenie 

pobocza na końcu wsi Woli Osińskiej po prawej stronie za Kaplicą. Powiedział, że w tym miejscu 

była awaria wodociągu i teren po tej naprawie nie został dobrze zagęszczony i porobiły się głębokie 

dołki.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- poprosił o wykonanie doraźnych prac remontowych na drodze 

powiatowej w Borysowie w szczególności na końcu wsi w stronę lasu. Poprosił o zamontowanie lustra 

przy skrzyżowaniu  drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Borysów. Radny argumentował 

to tym, że nie da się bezpiecznie wyjechać z drogi gminnej, a wykonywany ten manewr jest bardzo 

ryzykowny.  Poprosił również o doraźne prace remontowe na drodze powiatowej gruntowej w stronę 

miejscowości Jaworów. 

Radny Pan Marcin Barański- zwrócił się o wsparcie do radych powiatowych w kwestii remontu 

drogi powiatowej w Żerdzi, aby w przyszłym roku wykonać tą inwestycję. Szczególne podziękowania 

złożył radnemu powiatowemu Panu Witoldowi Popiołkowi za wycinkę gałęzi  przy drodze 

powiatowej w Żerdzi.  

Radny Pan Andrzej Chachaj- zwrócił się z prośbą o postawienie nowej wiaty przystankowej w 

Strzyżowicach. Radny przypomniał, że w ubiegłym roku podczas kolizji drogowej wiata uległa 

zniszczeniu. Poprosił o pozytywne ustosunkowanie się do jego prośby.   

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że jedna z mieszkanek Pani Rybak zgłosiła, że na 

wysokości jej posesji nie został wykoszony odcinek pasa drogowego przy chodniku. Ponadto Radna w  

imieniu mieszkańców Kotlin poprosiła o pilne usuwanie „barszczu Sosnowskiego” na wysokości 

Kotlin oraz przy drogach powiatowych w stronę Bronisławki i Śniadówki. Ponadto poprosiła o 

wykonanie planu działania w związku z likwidacją tej niebezpiecznej rośliny.   
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Przewodnicząca poprosiła również o skierowanie dozoru na drogę powiatową w Kotlinach, ponieważ 

nawierzchnia asfaltowa bardzo pęka. Zasugerowała, by jak najszybciej uszczelnić powstałe pęknięcia 

na jezdni tym samym systemem, który był wykonywany na drodze w Skudkach. 

Radny Pan Krystian Lendas- zwrócił uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa na zakręcie łączącą 

Kolonie Kośmin z Kośminem przy posesji Pana Suleja. Przypomniał, że były propozycje o 

zamontowaniu progu zwalniającego i zamontowaniu lustra. 

Radny Pan Krzysztof Turski-  zgłosił problem na placu zabaw na Woli Osińskiej. Powiedział, że 

przy zjeżdżali jest rozerwana blacha, która zagraża bezpieczeństwo użytkownikom z tego placu. 

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że droga S17 od Sielc będzie oddana do użytkowania w 

najbliższym czasie. Podziękował Panu Wójtowi za wykonanie prac związanych z odmuleniem rowów 

melioracyjnych, które zostały zamulone poprzez prace remontowe wymienionej drogi. Poprosił o 

wykonie zjazdów z drogi serwisów-ki  w stronę Żyrzyna. Ponadto prosił o wykonanie i utwardzenie  

zjazdów do pól, które zostały zdewastowane przez firmę, która buduje drogę szybkiego ruchu. 

Radny Rady Powiatu Pan Witold Michna- powiedział, że drogi powiatowe będą remontowane 

sukcesywnie w zależności od rangi i klasyfikacji drogi.  

Radny Pan Stefan Deputat- zapytał, kto nadzorował pracę równiarki oraz dlaczego nie zostały 

odczytane jego pisma w całości i dlaczego nie udzielono mu konkretnych odpowiedzi na jego pisma.  

Przewodnicząca Rady- odpowiedziała, że pismo zostało wysłane do Pana Deputata z informacją, że 

sprawa będzie przedstawiona na dzisiejszej sesji. Ponadto w międzyczasie Pan Wójt podjął działania 

związane z równaniem drogi oraz został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na poprawę 

stanu tej drogi. Wszystkie działania zostały podjęte. Poinformowała, że pieczątka wpływu do rady 

gminy nie jest używana często i nie przestawiono przez pomyłkę datownika , ktoś popełnił błąd i 

została przybita pieczątka ze złym datownikiem. 

Sekretarz Gminy Pani Iwona Góźdź-  poinformowała, że Pan Deputat wszystkie swoje pisma 

kieruje do Rady Gminy i w związku z tym, nie może otrzymać odpowiedzi bezpośrednio z urzędu. 

Wyjaśniła, że pisma kierowane do Rady Gminy w pierwszej kolejności muszą zostać przedstawione 

na sesji rady gminy. Następnie, jeśli dane pismo zostanie przekazane z ramienia Radny Gminy do 

realizacji Wójtowi, wówczas urzędnik może udzielić odpowiedzi. Pisma Pana Deputata skierowane są 

do Rady Gminy, dlatego też została udzielona odpowiedź, że sprawa będzie przedstawiona na 

pierwszym możliwym posiedzeniu Rady Gminy.   

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda podziękowała  

za udział w sesji o godzinie 16
00 

zamknęła IV sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 


