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Protokół Nr IX/19 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 30 grudnia 2019 roku. 

 

Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 14
30

 i trwała do godz. 17
00

. Obrady 

odbywały się w sali obrad Urzędu Gminy Żyrzyn. 

 

 

Radni obecni na sesji: 

 

1. Jarosław Osiak 

2. Grzegorz Strzałkowski 

3. Teresa Gruda 

4. Krystian Lendas 

5. Leszek Kozak 

6. Jan Trybuła 

7. Adam Chachaj 

8. Zbigniew Kozdrój 

9. Krzysztof Turski 

10. Marcin Barański 

11. Tomasz Guz 

12. Zbigniew Matraszek 

13. Sebastian Walaszek  

14. Tadeusz Stachyra 

 

Radni nie obecni na sesji usprawiedliwieni: 

 

1. Andrzej Potyra 

 

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 Małgorzata Wolska- Król - Skarbnik Gminy Żyrzyn 

5. 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 uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 r. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjecie uchwały. 

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

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn (przedstawienie projektu uchwały 

budżetowej wraz z autopoprawkami Wójta Gminy). 

- opinia i wnioski Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia 

Komunalnego, 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,  

- wystąpienie Wójta Gminy oraz ustosunkowanie się do opinii Komisji, 

- dyskusja, zgłaszanie wniosków przez radnych i głosowanie nad poprawkami do 

projektu uchwały budżetowej, 

- głosowanie nad uchwała budżetową. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

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

Żyrzyn w roku 2019/2020. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji 

Rady Gminy Żyrzyn. 

- przedstawienie projektu uchwały przez Przewodniczącą Rady Gminy, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubelskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR VIII/63/2019 z dnia 25 listopada 

2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/2019 z dnia 25 listopada 2019 

r. 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. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Żyrzynie. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

19. Sprawy różne i zakończenie sesji. 

 

Ad.1 

 

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

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

obecnych jest 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał.  

Poinformowała, że radny Pan Andrzej Potyra usprawiedliwił swoją nieobecność.  

 

Ad. 2 

 

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 wprowadzenie do porządku obrad; 

 punktu 16 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

VIII/63/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik”. 

 punktu 17 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

VII/64/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. 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”. 

 punktu 18 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej 

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie”. 

 

Radni w głosowaniu jawnym jednomyślnie (14 głosów „za”) zaakceptowali powyższe 

zmiany zaproponowane przez Pana Wójta do porządku obrad.  

 

 

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

 

• „za” – 14 (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). 

• „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 wnioskowała o przyjęcie 
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protokołu bez odczytywania. 

Innych uwag nie było. 

 

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

 

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, 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 25 listopada do 30 grudnia 2019 r. 

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

 

Pan Wójt Andrzej Bujek, przedłożył informację z realizacji interpretacji, zapytań i 

wniosków radnych złożonych między sesjami (25.11.2019 r. – 30.12.2019 r.)   

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Pan Zbigniew Matraszek- podziękował za uzyskaną odpowiedź w sprawie 

utrzymania zieleni przy pasie drogi powiatowej w Żyrzynie (ulica Tysiąclecia).  

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Pani Małgorzata Wolska- Król przystąpiła do omówienia punktu 7 porządku 

obrad w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok. Po omówieniu 

wszystkich zmian 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 IX/67/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie, tj.: 

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, 

S. Walaszek). 

 „przeciw”- 0,  

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

 

Ad. 7 

Punkt dotyczący zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił Wójt Gminy Żyrzyn Pan 

Andrzej Bujek. 

Uwag do powyższego projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

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

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, 

S. Walaszek). 

 „przeciw”- 0,  

 „wstrzymał się”- 0. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8 

Wprowadzenia do punku 8 porządku obrad dokonała Skarbnik Pani Małgorzata Wolska- 

Król. Poinformowała, że projekt budżetu został wysłany do radnych, był omawiany na 

poszczególnych komisjach Rady Gminy, jak również został wysłany do zaopiniowania przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową.  Pani Skarbik bardzo szczegółowo omówiła projekt budżetu 

gminy na 2020 rok, następnie Pan Wójt omówił plan wydatków majątkowych na 2020 rok.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

radny Pan Krzysztof Turski przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały 

budżetowej.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz Gminy Pani Iwona Góźdź zapoznała z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

projekcie uchwały budżetowej. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Pan Krzysztof Turski- podziękował Panu Wójtowi  za złożony wniosek (który został 

pozytywnie zaopiniowany)  w sprawie dofinansowania do budowy drogi gminnej z 

miejscowości Wola Osińska do miejscowości Żyrzyn. Powiedział, że ma nadzieje, iż w 

przyszłym roku zostanie pozytywnie zaopiniowany projekt  dotyczący otwartej strefy 

aktywności i boiska, co przyczyni się do zakończenia inwestycji.  

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że projekt  budżetu został bardzo dokładnie omówiony  

na posiedzeniach Komisji. Poinformował, że radni wypowiadali się o budżecie pozytywnie. 
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Zaznaczył, że część inwestycji zapisanych w budżecie będzie realizowana w przeciągu dwóch 

lat. Największa inwestycja z udziałem Funduszu Marszałkowskiego dotycząca budowy DPS 

w Żyrzynie zakończy się w przyszłym roku. Radny powiedział, że należy się cieszyć z 

planowanych inwestycji dotyczących budowy dróg na terenie naszej gminy, gdyż są to 

naprawdę duże inwestycje i bardzo korzystne dla naszej gminy. Radny zaznaczył, że 

największym zagrożeniem dla budżetu są koszty ponoszone na oświatę w związku z 

zaplanowanymi podwyżkami płac dla nauczycieli, które będą obowiązywały od stycznia 

2020r.  

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda- powiedziała, że budżet na rok 2020 jest bardzo 

ambitny i pogratulowała Panu Wójtowi oraz Pani Skarbnik za tak opracowany budżet. 

Więcej zgłoszeń do dyskusji projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020 została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, 

S. Walaszek). 

 „przeciw”- 0,  

 „wstrzymał się”- 0. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9 

Do kolejnego punktu obrad tj. przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

wprowadził Pan Wójt Andrzej Bujek. Po omówieniu prognozy długu na lata 2020-2024 

oraz przyjętych przedsięwzięć realizowanych w latach 2020- 2024 Pani Sekretarz 

przeczytała opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Treść opinii RIO stanowi załącznik do protokołu. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

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

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, 

S. Walaszek). 

 „przeciw”- 0,  

 „wstrzymał się”- 0. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 10 

Następnie Sekretarz Pani Iwona Góźdź przedstawiła projekt uchwały w sprawie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok została 

przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, 

S. Walaszek). 

 „przeciw”- 0,  

 „wstrzymał się”- 0. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 11 

Punkt 11 porządku obrad dotyczący określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie 

Żyrzyn w roku szkolnym 2019/2020 został zreferowany przez Wójta Pana Andrzeja Bujka.  

Uwag do projektu nie było.  

Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Żyrzyn w roku szkolnym 2019/2020 

została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, 

S. Walaszek). 

 „przeciw”- 0,  

 „wstrzymał się”- 0. 

 

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 12 

Sekretarz Pani Iwona Góźdź omówiła zmiany, które wprowadza się do Statutu Gminy 

Żyrzyn.  

Uwag do powyższego tematu nie było. 

Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Żyrzyn została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 
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 „za”- 14 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, 

S. Walaszek). 

 „przeciw”- 0,  

 „wstrzymał się”- 0. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.13 

Radca Prawny Pan Tomasz Stolat - zreferował projekt uchwały w sprawie uznania petycji 

za niezasługującą na uwzględnienie. Petycja dotyczyła wdrożenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że analizował temat bardzo dokładnie i 

zgadza się z ideą, iż trzeba tę petycję odrzucić, ponieważ nie załatwia w adekwatny sposób 

problemu. Natomiast sama idea stworzenia mechanizmów porządkowych jest zdaniem 

radnego słuszna. Radni powinni szukać rozwiązania  w postaci  analizy interesów przy 

decyzjach obejmujące planowanie przestrzenne czy budowę dróg. Radny chciałby, aby takie 

decyzje  podlegały ocenie z punktu widzenia interesu ogółu mieszkańców, dużych i małych 

grup społecznych, firm oraz osób prywatnych. Zaznaczył, że nie ma problemu z sytuacją gdy 

osoby prywatne odnoszą korzyści. Radni powinni kalkulować, czy ktoś na danej zmianie nie 

traci - albo czy sytuacja nie jest podejrzana - np. gdy tylko jedna osoba zyskuje 20 działek 

budowlanych, lub występuje przekwalifikowana działka między wsiami na budowę jakiejś 

uciążliwej inwestycji, gdzie właściciel zyskuje krocie , a okoliczni mieszkańcy na tym mocno 

stracą. 

 

Więcej uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uznania petycji za niezasługująca na uwzględnienie została przyjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, 

S. Walaszek). 

 „przeciw”- 0,  

 „wstrzymał się”- 0. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda poinformowała, że każdy Radny podczas sesji 

zapoznał się z  projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych 

Komisji Rady Gminy Żyrzyn i zapytała o ewentualne uwagi. Uwag do planów pracy Komisji 

Rady Gminy nikt nie zgłosił.  
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Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Żyrzyn została przyjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, 

S. Walaszek). 

 „przeciw”- 0,  

 „wstrzymał się”- 0. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15  

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie  uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Lubelskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” 

został zreferowany przez Wójta Pana Andrzeja Bujka. Poinformował, że w 

przedstawionym projekcie uchwały z Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” 

wyłączone zostaną Kresy oraz teren Urzędu Gminy. Pan Wójt poinformował, że był wniosek 

również o wyłączenie z obszaru chronionego północnej części Borysowa, ale nie wyraził na 

to zgody Urząd Marszałkowski. Wójt poinformował, że widzi potrzebę podjęcia regulacji 

Studium i Planu Zagospodarowania, by nie odbiegały  zmiany w regulacjach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu dla miejscowości: Kośmin, Wilczanka, Strzyżowice, Parafianka, 

Cezaryn i w części Borysowa. Pan Wójt poddał pod rozwagę aby poczynić starania by  

miejscowość Borysow całkowicie wyłączyć z Obszaru Chronionego Krajobrazu lub 

rozszerzyć ten obszar i całą miejscowość objąć Obszarem Chronionym do strumienia między 

Borysowem, a Bałtowem. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że wyłączenie z obszaru chronionego 

Kresów jest bardzo dobrym posunięciem ze względu na rozwój  naszej gminy. Natomiast 

propozycja Urzędu Marszałkowskiego dotycząca zdjęcia całego szeregu zakazów, regulacji 

które obowiązywały w Obszarze Chronionego Krajobrazu jest dla naszych miejscowości 

takich jak:  Kośmin, Wilczanka, Strzyżowice, Parafianka, Cezaryn i duża część Borysowa, 

propozycją ryzykowną. Te miejscowości były bezpieczne i nic im nie groziło od strony 

powstania szkodliwych inwestycji dla środowiska, ponieważ były chronione na poziomie 

województwa. Gdyby to było chronione na poziomie gminy i gdybyśmy my to chcieli 

zmienić, to proces tej zmiany trwałby około 2 lat. Bardzo ważne jest to co Wójt powiedział, 

że trzeba będzie dobrze zastanowić się jak te regulacje wnieść na nasz teren gminy, ponieważ 

jednym z większych walorów naszej gminy jest przyroda i ochrona środowiska – a to są 

cenne walory, które gmina może stracić. Radny uważa, że gmina powinna raczej poszerzać 

strefę chronioną, jeśli ma taką możliwość, a nie jej zawężanie.  

Więcej uwag do projektu nie było.  
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Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uzgodnienia uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Pradolina Wieprza” została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, 

S. Walaszek). 

 „przeciw”- 0,  

 „wstrzymał się”- 0. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 16 

Punkt porządku obrad w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik  został omówiony przez 

Pana Wójta.  

Radny Pan Krzysztof  Turski- zapytał, dlaczego stawka za worek jest dużo wyższa niż za 

pojemnik. 

Pan Wójt – odpowiedział, że te ceny różnicuje ustawodawca.   

Więcej uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr VIII/63/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik została przyjęta w głosowaniu jawnym, 

większością głosów 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”- 1 (Z. Matraszek) 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 17 

Pan Wójt przystąpił do omówienia zmiany uchwały Nr VIII/64/2019 z dnia 25 listopada 

2019 r. 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.  

Uwag do projektu uchwały nie było.  
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Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr VIII/64/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. 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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 „za”- 14 (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, Z. 

Matraszek). 

 „przeciw”- 0,  

 „wstrzymał się”- 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 18 

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenie konkursu na 

stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie 

został przedstawiony przez Pana Wójta.  

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie została przyjęta w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie tj.; 

 „za”- 14 (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, Z. 

Matraszek). 

 „przeciw”- 0,  

 „wstrzymał się”- 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 19 

W sprawach różnych radny Pan Zbigniew Matraszek poprosił aby wysyłać do sołtysów w 

formie papierowej budżet na nowy rok. Poinformował, że wspólnie z sołtysem i Panem 

Plewińskim została przeprowadzona dyskusja na temat budowania farm fotowoltaicznych  na 

naszych i sąsiedzkich terenach. Radny poprosił Pana Wójta o rozeznanie się w tym temacie i 

pozyskaniu ewentualnych dofinansowań na ten cel. Ponadto radny poprosił o zabranie 

bezdomnego pasa, który stwarza zagrożenie dla przechodniów koło sklepu spożywczego 

„Groszek” w Żyrzynie.  
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Radny Pan Jarosław Osiak- poprosił o wystąpienie z wnioskiem do Nadleśnictwa Puławy w 

sprawie odbudowania dwóch wież widowiskowych w Borysowie w „Rezerwacie Piskory”.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski-  zgłosił problem wyschnięcia jeziora Piskory. 

Wiadomo, iż główna przyczyną wyschnięcia jeziora jest panująca susza w kraju jak również 

kwestia techniczna całego systemu melioracji i zanieczyszczeń. Zwrócił uwagę, że jest 

potrzeba pobudowania w „Rezerwacie Piskory” ścieżek rowerowych. Następnie zwrócił się z 

prośbą do radnego powiatowego o wsparcie przez Powiat przedsięwzięcia dotyczącego 

wykonania remontu drogi   powiatowej przez Borysów w kierunku do Jaworowa  i do 

miejscowości Żerdź.  

Radny Pan Jan Trybuła- zaproponował, aby gmina płaciła sołtysom pieniądze za 

roznoszenie nakazów podatkowych. 

Radny Powiatowy Pan Witold Michna- powiedział, że jeśli gmina wykonana dokumentację 

techniczną na remont drogi, o której mówi Pan Grzegorz Strzałkowski to Powiat przyjmie to 

zadanie do realizacji.  

Radny Pan Krzysztof Turski- poprosił o udrożnienie i zabezpieczenie przed ich 

zanieczyszczeniem rowów przydrożnych przy drodze powiatowej w Woli Osińskiej. 

Radna Pani Teresa Gruda- również zwróciła się do radnego powiatowego. Poprosiła, aby 

przy remoncie drogi powiatowej od Kotlin w stronę miejscowości Śniadówka udrożnić rowy 

przydrożne na końcu wsi.   

Sołtys Pan Bogdan Nowacki- poprosił o szybką interwencję w sprawie wycięcia 

przydrożnych drzew, które stwarzają niebezpieczeństwo i zagrożenie życia uczestników 

ruchu drogowego. 

Radny Powiatowy Pan Witold Michna – powiedział, że jest spory problem, ponieważ 

powiat ogłosił dwa przetargi na wycinkę drzew i żadna firma się nie zgłosiła. Obecnie powiat 

liczy, że przy trzecim przetargu ktoś się w końcu zgłosi. 

Radny Pan Tadeusz Stachyra- ponowił wniosek o udrożnienie dwóch przepustów 

drogowych na wysokości Zagród w stronę Łysej Góry.  

Radny Powiatowy Pan Witold Michna- odpowiedział, że sprawa zostanie wykonana po 

nowym roku.  

Radny Pan Zbigniew Matraszek- poinformował, że w tym roku trwały prace wycinkowe w 

parku JUNG. Prace te wykonywała firma „Ogrody” i robiła wycinkę drzew. Dodał, że jest 

jeszcze jedna znana firma z Janowca, Pana Malinowskiego, która świadczy usługi na terenie 

Puław. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że do wycinki drzew trzeba podejść 

indywidualnie, ponieważ każde drzewo stwarza inne problemy i zagrożenie. W jednym, 

miejscu mamy zgodę właściciela aby położyć drzewo na jego posesję, a w innym miejscu nie 

da się tego zrobić bo jest w pobliżu dom lub instalacja eklektyczna.  
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Radny poruszył problem  dojazdów kurierów i straży pożarnej do nieruchomości, które 

usytuowane są w odległej linii zabudowy. Zaproponował, aby gmina przystąpiła do prac 

związanych z ponazywaniem dróg, które występują na koloniach wsi lub o postawienie 

znaków kierunkowych.  

Radny Pan Krystian Lendas-  zapytał, kiedy będzie otwarta linia PKS Ryki- Żyrzyn. 

Pan Stefan Deputat- zapytał kiedy będzie budowana droga na ul. Partyzantów. Ponadto 

powiedział, że w listopadzie przy tej drodze miały być usunięte drzewa. 

Radna Pani Teresa Gruda- poprosiła o wykonanie przeglądu drogi powiatowej na środku 

wsi w Kotlinach. Radna poinformowała, że na nowo wybudowanej drodze powstało bardzo 

dużo pęknięć. 

Zastępca Wójta Pan  Marcin Sulej- odpowiedział Panu Stefanowi Deputatowi, iż umowy 

na budowę dróg zostały podpisane z wykonawcami i wykonawca sam zadecyduje, kiedy 

rozpocznie budowę drogi. Wykonawca ma czas na wykonanie remontu drogi do końca lipca 

2020 r.  

Wójt Pan Andrzej Bujek- odnośnie farm fotowoltaicznych – w studium zagospodarowania 

przestrzennego, gminy Żyrzyn są dwa obszary,  na których można takie fermy zlokalizować. 

Pierwszy obszar zlokalizowany jest między miejscowością Żerdź a Żyrzyn, drugi taki obszar 

jest między miejscowością Osiny a Wolą Osińską. Obecne studium należy przenieść do planu 

zagospodarowania, aby inwestor mógł zakładać takie fermy. 

Odnośnie pobudowania wież widokowych Pan Wójt powiedział, że taka inwestycja będzie 

realizowana przez Nadleśnictwo Puławy.  

Bezdomny pies, który przebywa przy sklepie spożywczym „Groszek” w Żyrzynie zostanie w 

najbliższym czasie zabrany do schroniska. Poinformował, że komunikacja PKS Ryki zostanie 

uruchomiona od stycznia.  

Nadmienił, że Klub Sportowy Żyrzyniak organizuje I Noworoczny Turniej Halowy o Puchar 

Wójta Gminy Żyrzyn. Turniej odbędzie się 4 i 5 stycznia 2020 r. na nowej hali sportowej w 

Żyrzynie.  

Radny Pan Zbigniew Matraszek- czy prawdą jest że w Żyrzynie powstaje gabinet 

weterynaryjny.  

Pan Wójt- odpowiedział, że sprawa nie jest mu znana.  

Więcej zgłoszeń nie było. 

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 17
00 

zamknęła VIII sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 


