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Protokół Nr XIII/20 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 9 listopada 2020 roku. 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 14 30 i trwała do godz. 1815. Obrady 

odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Żyrzynie.  

 

Radni obecni na sesji: 

 

1. Jarosław Osiak 

2. Grzegorz Strzałkowski 

3. Teresa Gruda 

4. Krystian Lendas 

5. Leszek Kozak 

6. Jan Trybuła 

7. Zbigniew Kozdrój 

8. Krzysztof Turski 

9. Tadeusz Stachyra 

10. Marcin Barański 

11. Tomasz Guz 

12. Zbigniew Matraszek 

13. Sebastian Walaszek  

14. Adam Chachaj 

 

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 Małgorzata Wolska- Król -  Skarbnik Gminy Żyrzyn 

 

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 2020 r. 

- 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 sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 
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obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

9. 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 

rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Puławy przy realizacji zadania 

polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Puławy. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjecie uchwały. 

14. Podjecie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały 

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

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- 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 
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Radnych Rady Gminy Żyrzyn złożonych na początku kadencji rady gminy i za 2020 

rok. 

19. Sprawy różne i zakończenie sesji. 

 

Ad.1 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda otworzyła XIII 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.  Radny 

Pan Andrzej Potyra usprawiedliwił swoją nieobecność.  

 

Ad. 2 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został przedstawiony 

w zaproszeniach na sesję. Poinformowała, że 30 października 2020 r. do Urzędu Gminy 

Żyrzyn wpłynęły pozytywne opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Puławach do projektów uchwał Nr XIII/111/2020 i Nr XIII/112/2020. W związku z 

powyższym Przewodnicząca Rady poprosiła o wprowadzenie pod obrady trzech uchwał w 

sprawie; 

• regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn (uchwała Nr 

XIII/111/2020)  

• określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów (uchwała Nr XIII/112/2020) 

• zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym (uchwała Nr XIII/113/2020). 

 

Więcej zgłoszeń do porządku obrad nie było. 

 

Porządek obrad wraz ze zmianami 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 

protokołu bez odczytywania. 

 

Innych wniosków nie było. 

 

Protokół  bez odczytywania 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. 
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Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 4 

 

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

sesjami od 27.08.2020 r. do 6.11.2020 r.   

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

 

Pan Wójt przedłożył informację o realizacji interpretacji, zapytań i wniosków Radnych 

złożonych między sesjami (27.08.2020- 6.11.2020)  

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2020 

rok dokonała Pani Skarbnik Małgorzata Wolska- Król. 

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 XIII/103/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2020 rok została podjęta w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

Lendas, Z. Matraszek, T. Stachyra, J. Trybuła, S. Walaszek, G. Strzałkowki, J. Osiak, 

K. Turski) 

• „przeciw” – 0, 

• „wstrzymał się” –0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

Punkt 7 porządku obrad w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił Pan 

Wójt Andrzej Bujek. 

Pan Krzysztof Turski –zapytał, czy kwota 400 000 została już w tym roku wykorzystana na 

infrastrukturę wodno- ściekową na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie. 



5 
 

Wójt Pan Andrzej Bujek- poinformował, że wstrzymano realizacje tego projektu, z uwagi iż 

chcemy rozszerzyć budowę sieci wodo- kanalizacyjnej w Żyrzynie o tereny inwestycyjne 

przy drodze ekspresowej S17 w obrębie węzła Żyrzyn  uwzględniając również tereny 

zabudowy jednorodzinnej za dawną bazą SKR. Tą inwestycję zgłosiliśmy do drugiej tury 

konkursu do Prezesa Rady Ministrów  o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na oszacowaną wartość inwestycji 1150 000 zł. Wójt zaznaczył, że jeśli gmina nie 

dostanie tych środków z funduszu, wówczas będzie realizowała budowę sieci wodno-

kanalizacyjnej na osiedlu w Żyrzynie za dawną bazą SKR –u z własnych zaplanowanych w 

budżecie środków. Zauważył, że tegoroczne środki z Funduszu Sołeckiego z Żyrzyna zostały 

przeznaczone na wykonanie wodociągu na nowym osiedlu w Żyrzynie na ul. Miodowej i na 

tą inwestycję jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg.  

Radny Pan Jarosław Osiak- zapytał, czego dotyczy zapis zakup busa i zakup działki w 

dziale gospodarka komunalna. 

Wójt Pan Andrzej Bujek- wyjaśnił, że jest potrzeba zakupu używanego samochodu do 

transportu materiałów na potrzeby gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych. Natomiast 

zakup działki dotyczy to Funduszu Sołeckiego miejscowości Strzyżowice. Mieszkańcy tej 

miejscowości chcą zakupić działkę naplac zabaw dla dzieci. W tym roku nie udało się takiej 

działki zakupić i plan został przesunięty na przyszły rok, a z tegorocznych środków została 

wyremontowana świetlica wiejska.  

Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie 

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

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

Lendas, Z. Matraszek, T. Stachyra, J. Trybuła, S. Walaszek, G. Strzałkowki, J. Osiak, 

K. Turski) 

• „przeciw” – 0, 

• „wstrzymał się” –0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 

Wprowadzenia do punktu 8 porządku obrad w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek. 

Wójt zaproponował, aby utrzymać kwotę taką jak w roku poprzednim tj. 52,00 zł. 

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. 
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Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 

rok została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

Lendas, Z. Matraszek, T. Stachyra, J. Trybuła, S. Walaszek, G. Strzałkowki, J. Osiak, 

K. Turski) 

• „przeciw” – 0, 

• „wstrzymał się” –0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 

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 w nast. punktach: 

• podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp. – mamy 0,87zł, 

proponuje 0,90zł 

• grunty pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego – proponuje 0,42zł 

• od budynków: 

- od mieszkań – mieliśmy 0,60zł proponuje 0,70zł 

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - na tym samym poziomie 

19,50zł 

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,85zł – 5,00zł. 

• od budowli: 

- obniżenie do 0,1% od urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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Pan Wójt uzasadnił propozycję podwyżki tym, że koszty utrzymania Gminy rosną, a wpływy 

maleją. Sytuacja na rynku jest trudna, dlatego nie proponuje wzrostu podatku od działalności 

gospodarczej tylko od własności. 

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- uważa, że podatek 0,70zł za m2 mieszkania to za dużo, byłby za 

0,65zł. Radny odwoływał się do osób samotnie zamieszkujących w piętrowych domach o 

niskim standardzie życia. Zaznaczył, że należy też wziąć pod uwagę duży wzrost podatku za 

wywóz odpadów komunalnych. Radny złożył wniosek formalny o przyjecie stawki 

podatkowej od mieszkań 0,65 zł za 1m2. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski-  powiedział, że w części zgadza się z wypowiedzią 

przedmówcy. Gmina rzeczywiście ma problem z osobami starszymi i te obciążenia są bardzo 

kłopotliwe, ale gmina stoi przed dużo poważniejszym problemem. Wystarczy spojrzeć na 

kwoty wprowadzane przez MZK Puławy, które będziemy musieli opłacać za utrzymanie 

dotychczasowych kursów. Obecnie Radni stoją przed pytaniem, czy podwyższyć  o 5 groszy 

za metraż mieszkaniowy, czy też za chwilę zaczniemy likwidować kursy MZK, dopłaty do 

ścieków albo rezygnować z inwestycji. Radny poprosił o utrzymanie propozycji Pana Wójta i 

wniesienia 0,70 zł stawki podatkowej za metraż mieszkania, a na potrzeby osób starszych 

stworzyć specjalny program dla seniorów wspierający w szczególnych sytuacjach m.in. 

kwestię śmieci i kwestię podatku od nieruchomości.  

Radny Pan Zbigniew Matraszek- zapytał, czy dałoby obecnie zrobić kalkulację o jakiej 

kwocie mówimy w skali roku przy podatku od mieszkań za 0,65 zł i za 0,70 zł. 

Wójt – odpowiedział, że średnie mieszkanie 100 m przy stawce 0,70 zł w skali roku to koszt 

70 zł. W sprawozdaniu za zeszły rok taka informacja widnieje i jest to kwota rzędu ok. 

100 000zł. Uchwałodawca przy tym podatku wskazał kwotę 0,85 zł. Tutaj rożnie gminy do 

tego podchodzą- jedni obniżają, a drudzy idą pod stawkę maksymalną. Wójt przypomniał, że 

w naszej gminie podatek ten został wprowadzony od stawki minimalnej, z uwagi na dość 

obszerne dyskusje na ten temat. Po ten podatek sięga gmina ze względu na pokrycie 

wykonywanych zadań na rzecz mieszkańców, który może przeznaczyć na wykonanie dróg, 

oświetlenia. Przypomniał, że na Komisji Budżetowej informował, że trzeba się będzie liczyć z 

tym, że w roku przyszłym wpłyną mniejsze dochody z budżetu państwa m.in. dochód z 
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podatku PIT i gmina będzie musiała ratować się dochodami własnymi- stąd proponowana 

podwyżka. Wójt przyznał, że rzeczywiście należałoby zastosować ulgę dla osób samotnych 

starszych, ale na razie nie mamy takiego projektu i w przyszłości zmierzymy się z tym 

tematem. Zaznaczył, że ustawodawca w tym podatku od mieszkań nie rozróżnia pozycji 

osoby bogatej od  osoby samotnej, która żyje w dużo niższym standardzie.  

Randy Pan Krzysztof Turski- powiedział, że patrząc na wydatki jakie ponieśliśmy na 

inwestycję m.in. na halę gimnastyczną  i DPS w Żyrzynie, polepszamy standard życia 

mieszkańców, poprawiamy infrastrukturę i na takie rzeczy musimy mieć pieniądze. Jest coraz 

ciężej i mieszkańcy powinni zrozumieć, że podnosząc ten podatek, to nie jest tak, że my 

Radni chcemy ich dodatkowo obciążyć, tylko chcemy jeszcze bardziej poprawić to co mają. 

Radny Pan Tadeusz Stachyra- złożył wniosek o zamkniecie dyskusji i przegłosowanie 

wniosku radnego Pana Jana Trybuły. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowki- poprosił, by radni dążyli do dyskusji, bo to jest jedyny 

sposób kształtowania opinii i będą głosowali jak już zdobędą przekonania. 

Radny Pan Tadeusz Stachyra- powiedział, że jeszcze kilka lat temu podatku od mieszkań w 

ogóle nie było i funkcjonował budżet i wszystko było sprawne. 

Radna Pani Teresa Gruda- przychyliła się do wniosku radnego Pana Jana Trybuły. 

Powiedziała, że nigdy nie była zwolenniczką tego podatku i nie jest za podniesieniem tego 

podatku.  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała wniosek Pana Jana Trybuły pod głosowanie w sprawie 

określenia stawki w wysokości 0,65 zł od m2 powierzchni użytkowej w domach mieszkalnych. 

Powyższy wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym większością głosów tj.; 

• „za” – 8 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, Z. Kozdrój, Z. Matraszek, T. Stachyra, J. 

Trybuła, J. Osiak,) 

• „przeciw” – 6 (T. Guz, L. Kozak, K. Lendas, S. Walaszek, G. Strzałkowki, K. Turski) 

• „wstrzymał się” – 0. 

 

Uchwała Nr XIII/106/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 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, Z. Matraszek, T. Stachyra, J. Trybuła, S. Walaszek, G. Strzałkowki, J. Osiak) 

• „przeciw” – 0, 

• „wstrzymał się” –1 (K. Turski). 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2021 został omówiony przez Wójta Pana Andrzeja Bujka. 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XIII/107/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie 

przyjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 została podjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

K. Turski) 

• „przeciw” – 0, 

• „wstrzymał się” – 0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 

 

Wójt Gminy Żyrzyn zreferował projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 

2021 rok.  

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XIII/108/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie 

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

  

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

Matraszek, J. Trybuła, S. Walaszek, J. Osiak, K. Lendas, G. Strzałkowki, A. Potyra, K. 

Turski 

• „przeciw” – 0, 

• „wstrzymał się” – 0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od 16:10-16:20. 

Po przerwie Pani Przewodnicząca Rady wznowiła obrady i stwierdziła, że na sali obecnych 

jest 14 radnych.  
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Ad. 12 

Wójt Pan Andrzej Bujek omówił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji 

Puławy.  

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XIII/109/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w 

skład aglomeracji Puławy została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

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

K. Turski) 

• „przeciw” – 0, 

• „wstrzymał się” – 0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 

Wprowadzenia do kolejnego punkt porządku obrad w sprawie pomocy finansowej Powiatowi 

Puławskiemu dokonał Pan Wójt Gminy Żyrzyn. Wyjaśnił, że sprawa dotyczy 

dofinansowania przebudowy drogi  powiatowej w Żerdzi. Powiat wyraził chęć przebudowy 

drogi w Żerdzi – 800 metrów od remizy. Zaznaczył, że aby uzyskać zgodę na przebudowę tej 

drogi należy wybudować też kanał technologiczny. Koszt całej inwestycji to 632 000,00zł do 

zapłaty po połowie. Dodatkowo należy wykonać projekt kanału technologiczego. 

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 podziękował za realizacje projektu budowy odcinka drogi powiatowej w Żerdzi. 

Zaznaczył, że gmina posiada gotowy projekt, że pojawiły się pieniądze z powiatu i że jest to 

nie mała inwestycja, która realizowana jest bez udziału środków zewnętrznych – realizowana 

jest tylko ze środków własnych, a 316 tys. zł są to tylko pieniądze naszej gminy. 

Pan Strzałkowski wyraził zadowolenie z faktu, że będziemy budować tę drogę. Podziękował 

za rozpoczęcie działania w kierunku realizacji budowy dróg powiatowych. Powiedział, że na 

te drogi będziemy musieli wyciągać pieniądze z naszej własnej kieszeni.  

Więcej zgłoszeń nie było.  

 

Uchwała Nr XIII/110/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie 

pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu została podjęta w głosowaniu jawnym, 

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

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

K. Turski) 

• „przeciw” – 0, 

• „wstrzymał się” – 0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 

 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Żyrzyn został omówiony przez Pana Wójta.  

 

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 Grzegorz Strzałkowski- zapytał z jaką częstotliwością do tej pory odbierane 

były odpady z przystanków na terenie naszej gminy.  

Wójt- odpowiedział, że częstotliwość odbioru odpadów ustawodawca narzuca nie rzadziej niż 

raz na 2 tygodnie i sanepid tą częstotliwość zaopiniował pozytywnie.  Do tej pory gmina nie 

zlecała żadnej firmie zewnętrznej opróżnianie koszy przystankowych i wykonywała to we 

własnym zakresie poprzez pracownika gospodarczego gminy, który wykorzystywał do tych 

prac gminnego czerwonego busa. Odpady te były zbierane do worków i przywożone pod 

urząd, które z kolei były zabierane przez ZUK Puławy. Nie zlecaliśmy tej usługi firmie, z 

uwagi na wyższe koszty przetargowe. Obecnie jest zmiana w specyfikacji i obecny przetarg 

będzie zawierał już odbiór śmieci z przystanków i będzie wykonywała to firma, która wygra 

przetarg. W okresie letnim opróżnianie koszy przystankowych będzie wykonywane nie 

rzadziej niż co 2 tygodnie.  

Więcej zgłoszeń do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr XIII/111/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie 

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

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

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

K. Turski) 

• „przeciw” – 0, 

• „wstrzymał się” – 0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 15 

Pani Przewodnicząca oddała głos Panu Wójtowi w sprawie projektu uchwały w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Pan Wójt powiedział, że ta uchwała też potrzebuje pozytywnej opinii SANEPIDU którą już 

otrzymaliśmy. Pan Wójt wspomniał, że jesteśmy w trakcie ogłaszania przetargu na przyszły 

rok na wywóz odpadów. Jest to procedura unijna, dość długa i skomplikowana. Aby obniżyć 

koszty dla mieszkańców chcemy usunąć z systemu cmentarze i instytucje. Będą 

indywidualnie zawierać umowy i płacić dokładnie tyle ile oddadzą odpadów. 

Główną zmianą jest propozycja przeniesienia PSZOK- u do Borysowa na dawną bazę SKR- 

u, która jest własnością Gminy. Jest to w mpzp teren przemysł, usługi. Plac jest utwardzony. 

Zabudowa jednorodzinna jest oddalona, najbliższe domy są 185 metrów dalej. PSZOK ma za 

zadanie tymczasowe składowanie odpadów niesegregowanych. W Żyrzynie od wielu lat jest 

PSZOK i nie było problemu z gryzoniami,  zapachami. Planujemy w budżecie 30 000,00zł na 

organizację tego PSZOK- u – zadaszone wiaty, aby odpady nie namiękały. 

3 września wpłynęło pismo dwóch mieszkanek Borysowa – był to sprzeciw odnośnie zmiany 

lokalizacji PSZOK- u. 24 września dostały odpowiedź, że na razie nie ma konkretnych 

planów i działań. Pan Wójt uważa, że jest to najlepsza lokalizacja. Jeśli nie, to są dwie opcje. 

Albo PSZOK zostaje w Żyrzynie, albo podpisujemy umowę w Puławach i każdy wozi odpady 

na PSZOK do Puław. Jest to niekorzystne dla mieszkańców. Poza tym płaci się wtedy 

dodatkowo 70 000,00zł za utrzymanie PSZOK- u terenie ZUK.  Pan Wójt zaznaczył, że w 

sprawie przeniesienia PSZOK- u rozmawiamy minimum od pół roku. Nikt nie znalazł innej 

lokalizacji.  Wójt poinformował, że gmina dostała już pozytywną opinię sanepidu odnośnie 

wskazanej nowej lokalizacji PSZOK- u w miejscowości Borysów.  

Poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo od Pani Krawczak i mieszkańców 

Borysowa dotyczące zweryfikowania decyzji co do lokalizacji tego punktu w Borysowie. 

Takie pismo również wpłynęło do Rady Gminy, które zostanie odczytane przez Panią 

Przewodniczącą Rady. 

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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Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda- oczytała pismo mieszkańców wsi Borysów o 

nie przenoszenie PSZOK- u do dawnej bazy SKR znajdującej się przy wjeździe do 

miejscowości. Data wpływu do urzędu 6 listopad 2020. Treść pisma stanowi załącznik do 

protokołu.  

Wójt- poinformował, że w odczytanym piśmie nie ma przedstawionych konkretnych 

argumentów, dlaczego te osoby są przeciw lokalizacji PSZOK- u w Borysowie . Z pisma 

można wywnioskować, że mieszkańcy obawiają się w przyszłości, że ten PSZOK będzie 

rozbudowywany, że będą gromadzone odpady i stanie się miejscem uciążliwym dla 

mieszkańców. Zaznaczył, że PSZOK ma za zadanie zgromadzenie odpadu w określonej ilości 

i przewiezienie ich do zakładu, który przetwarza te odpady. Na dzień dzisiejszy baza SKR w 

Borysowie jest najlepszą z opcji dla przeniesienia obecnego PSZOK- u. Obecna lokalizacja 

jest bardzo blisko zabudowy - tylko 60 m od budynku nadleśnictwa, który jest za sklepem 

ogrodniczym, na tym placu są sklepy, poczta, budynek OPS, po drugiej stronie ulicy 

funkcjonuje apteka, sklepy i bank. Dojazd do PSZOK- u nie  jest najwłaściwszy i powstaje 

duży problem komunikacyjny jak i wizerunkowy. PSZOK planujemy zlokalizować na bazie 

SKR- u po prawej stronie w pobliżu tartaku gdzie stały kiedyś TIR- y. Najbliższa zabudowa 

tj. 180 m od Państwa Krawczaków, a każdy inny budynek jest usytuowany dalej.    

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski - powiedział, że  wszystko to co przedstawił i 

powiedział Pan Wójt jest prawdą.  

Nadmienił, że może  wskazać setki uciążliwych zakładów przetwarzania odpadów, chlewni, 

kurników – ale nie mogę wskazać żadnego kłopotliwego PSZOK. Rozmawiać można tylko o 

potencjalnej przyszłości. Obawy mieszkańców są takie, że będziemy dążyć do utworzenia 

zakładu komunalnego, że z czasem będziemy składować odpady, że zmienia się przepisy i 

umożliwią składowania tych odpadów na dłuższy czas. Zdaniem Radnego w procedowaniu 

tego tematu wkradł się zasadniczy błąd, bo 26 sierpnia na Komisji Budżetowej padło hasło 

przeniesienia PSZOK- u, a 24 września mieszkańcy Borysowa dowiedzieli się, że nie ma 

takiej potrzeby, że PSZOK nie zostanie przeniesiony i temat został zamknięty.  

Radny złożył wniosek o wykreślenie z omawianego projektu uchwały przeniesienie 

lokalizacji PSZOK- u do miejscowości Borysów, zaproponował powrócić do rozmów z  

mieszkańcami, spróbować rozwiać ich wątpliwości, przekonać ich do tego , że to nie jest zły 

pomysł i ewentualnie powrócić do tematu.  
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Radny chciałby też, żeby gmina zaczęła szukać dogodnej lokalizacji na lekko uciążliwą 

działalność. Kupić jakiś teren, zabezpieczyć go, zmienić przeznaczenie w Planie 

Zagospodarowania. W perspektywie 5-10 lat posiadanie takiego terenu może być konieczne 

(choćby na jakąś międzygminną spółkę). Proces przekształcania terenu jest czasochłonny i 

dobrze by było, gdybyśmy nie stanęli za 5 lat przed koniecznością szybkiego ulokowania 

czegoś gdzieś, bo akurat jest potrzeba. 

Radny Pan Sebastian Walaszek- powiedział, że gdziekolwiek byśmy mieli taki PSZOK 

postawić zawsze znajdzie się ktoś, kto koło takiego obiektu będzie najbliżej mieszkał i nie 

będzie zadowolony. Rady powiedział, że jako mieszkaniec gminy Żyrzyn nie odczuwa żadnej 

uciążliwości z usytuowania PSZOK- u. Taki punkt odpadów jest potrzebny, bo wszyscy chcą 

za darmo wywozić gruz ze swoich domów. Najlepiej aby taki PSZOK był w centralnym 

miejscu gminy, by każdy miał najbliżej. Każdy chce wywozić tylko nikt nie chce by ten 

PSZOK był w jego miejscowości. Rady poprosił Pana Strzałkowskiego by obiektywnie 

spojrzał na dwie zaprezentowane wizualizacje miejsca PSZOK- u: lokalizacja Żyrzyn -

centrum miejscowości Żyrzyn, z której z każdej ze stron widać składowisko odpadów oraz 

lokalizację w Borysów, gdzie składowisko jest dyskretnie ukryte w lesie.  

Radny zapytał Pana Wójta czy jest możliwość, aby na miesiąc odłożyć samą lokalizację dając 

tym samym sobie czas na potencjalne poszukanie trzeciego alternatywnego miejsca.   

Wójt- odpowiedział, że jest taka możliwość, ale tę uchwałę należy podjąć do końca tego 

roku, ponieważ przepisy nas do tego obligują. Uchwała ta musi być opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym i wchodzi z dniem od 1 stycznia 2021 roku. Wójt powiedział, że nie 

widzi tutaj lepszej innej lokalizacji PSZOK- u. Można pofatygować się i poszukać 

nieruchomości w pobliżu drogi S 17 na pobudowanie PSZOK- u, ale trzeba zabezpieczyć na 

to fundusze, zmienić przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. A proces 

przekształcania terenu jest czasochłonny i dobrze by było, gdybyśmy stanęli 5 lat z PSZOK-

iem dalej niż w Żyrzynie. Teraz pytanie brzmi, czy pozostawić obecną lokalizację w Żyrzynie 

na kolejne min. 5 lat, czy przenieść lokalizację PSZOK- u do Borysowa, gdzie jest mniej 

konfliktowa, mniej uciążliwa, a w między czasie ewentualnie poszukać dla PSZOK- u innej 

lokalizacji.  

Wójt poinformował, że jeśli dzisiaj podejmiemy tę uchwałę to już jutro z Panią Skarbnik 

będzie planował rozdysponowaniu środków na utworzenie PSZOK- u w Borysowie, gdyż 

należy jeszcze w tym roku wykonać tam prace związane z ogrodzeniem terenu, postawienie 

wiat i obiekt musi być monitorowany, by nikt nie przywoził dodatkowych odpadów.  
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Radny Pan Krzysztof Turski- poinformował, że mieszkańcom Borysowa nie chodzi o 

sytuację samej lokalizacji PSZOK- u, lecz o zabezpieczenie przed następną bardziej uciążliwą 

działalnością jaka może być w przyszłości prowadzona. Rady zapytał, czy istnieje jakaś 

możliwość prawna zabezpieczenia interesów tych mieszkańców, którzy obawiają się 

uciążliwości PSZOK- u. 

Zastępca Wójta Pan Marcin Sulej- powiedział, że w związku z obawami mieszkańców 

Borysowa nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych uchwał zabezpieczających ponieważ 

przepisy ochrony środowiska i sanepidu są bardzo pod tym względem restrykcyjne. 

Wszystkie składowiska odpadów uzgadniane są decyzją środowiskową. PSZOK nie jest 

składowiskiem odpadów, to jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na którym 

to przywożone są odpady na krótką chwilę po czym są zabierane do stosownych zakładów 

komunalnych.  

Radny Pan Jarosław Osiak- zasugerował, aby PSZOK został przeniesiony na duży i 

utwardzony plac, który jest w dyspozycji Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopskiej w 

Żyrzynie.  

Ponadto Radny poruszył temat związany z wywozem śmieci od osób, które mają zaległości i 

nie uiszczają opłat żadnych opłat za wywóz nieczystości. Powiedział, że jest to nie 

sprawiedliwe, w stosunku do osób, które systematycznie płacą. Rady zapytał, czy nie 

powinno być tak, że gospodarstwo które zalega z rocznymi opłatami firma ZUK powinna 

odmówić wywozu nieczystości. 

Wójt Pan Andrzej Bujek- poinformował, że jeśli dzisiaj radni zadecydują o przeniesieniu 

PSZOK- u do Borysowa to zostanie wydana ulotka z informacją wyjaśniającą kiedy będą 

wywożone odpady z tego miejsca i co będzie w nim składowane . Jeśli mieszkańcy stwierdzą, 

że jest to dla nich uciążliwa lokalizacja, to zostaną poczynione starania przeniesienia PSZOK 

–u w inne miejsce. 

Jeśli chodzi o sugestie Pana Jarka Osiaka, Wójt odpowiedział, że pierwotnie chcieliśmy 

ulokować PSZOK na teren GS Żyrzyn lecz spółdzielnia kategorycznie odmówiła. Obecnie 

możemy powrócić do tematu, ale trzeba liczyć się z dodatkowymi opłatami za dzierżawę 

placu co spowoduje podwyższenie ceny za wywóz nieczystości. Teren w Borysowie 

przyjęliśmy w części za długi z myślą o lokalizacji tam funkcji publicznych (m.in. PSZOK- 

u). 
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Pan Wójt poinformował, że gdyby Rada lub urząd przeznaczyli pieniądze na budowę 

własnego zakładu usług komunalnych, to też byłaby przez niego wskazana lokalizacja bazy 

SKR -u w Borysowie, gdyż uważa że jest ona na obecną chwilę najwłaściwsza. Ale czy my 

taką decyzje kiedyś podejmiemy i czy będzie nas na to stać- na pewno nie teraz. Temat 

odnośnie stworzenia własnego zakładu komunalnego przejawiał się przez kilkanaście lat. Z 

perspektywy czasu nie wiemy, czy w przyszłości będą nas obsługiwały Bełżyce czy też ZUK 

Puławy  i czy będziemy musieli budować własny podmiot, taki jaki jest w Baranowie lub w 

Kurowie. Jeśli do takiej decyzji dojrzejemy i znajdziemy na to pieniądze, to wówczas 

będziemy dyskutowali na ten temat. Wójt powiedział, że nie może dać ludziom żadnej 

gwarancji, że taki zakład kiedyś powstanie. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że jeśli będziemy stosować strategię, że za 

jakiś czas będziemy myśleć na temat stworzenia własnego zakładu komunalnego to między 

znalezieniem, a przystosowaniem terenu minie 5 lat. Naturalną pokusą wówczas będzie 

zlokalizowanie takiego zakładu na dawnej bazie SKR -u w Borysowie, z uwagi na czas i 

prostotę wykonania takiego zadania. Radny stwierdził, że zasadne jest, iż mieszkańcy 

Borysowa obawiają się przyszłości w związku z przeniesieniem PSZOK- u. Należałoby w 

takiej sytuacji, aby gmina aktywnie szukała terenu pod takie usługi, by w perspektywie czasu 

miała do dyspozycji obszar, który mogłaby przekształcić i dysponować terenem 

bezkonfliktowym na którym mógłby działać zakład usług komunalny. 

Zastępca Wójta Pan Marcin Sulej- poinformował, że zakład usług komunalnych jest firmą, 

która zatrudnia ludzi, posiada samochody, utrzymuje czystość na danym terytorium  czyli np. 

sprząta ulice, place miejskie, odbiera nieczystości i kosi trawy wzdłuż dróg. Zaznaczył, że 

zakład usług komunalnych to nie składowiska śmieci.  Podkreślił, że gmina Żyrzyn jest za 

małą gminą by mogła zrobić takie składowiska odpadów, jest to dla nas nierealne i nigdy  

gminę nie będzie stać finansowo na takie przedsięwzięcia. Pan Sulej wyjaśnił, że myśląc o 

zamiarze utworzenia zakładu usług komunalnych maja na myśli bazę sprzętów, samochodów, 

zatrudnienie ludzi, funkcjonowanie biura, a nie składowisko odpadów. Gmina nigdy nie 

mówiła o stworzeniu ZUK- u jak w Puławach, gdzie będzie można składować odpady 

komunalne.  

Radny Pan Tomasz Guz- powiedział, że jeśli przeniesiony PSZOK do Borysowa będzie tak 

samo funkcjonował jak w Żyrzynie, że będzie zatrudniona tam osoba, która będzie dbała o 

właściwy porządek i na bieżąco odpady będą odpierane przez zakład  komunalny, to nie 
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możemy mówić o żadnej uciążliwości. Radny wyraził przekonanie, że lokalizacja PSZOK- u 

w Borysowie jest dużo lepsza niż w Żyrzynie. 

Radna Pani Teresa Gruda- odniosła się do złożonego wniosku mieszkańców Borysów. 

Powiedziała, że w dniu dzisiejszym przeprowadziła z kilkoma osobami rozmowę, które 

podpisały się na wniosku i wydźwięk rozmowy był taki, że oni nie czują zagrożenia z 

funkcjonowania PSZOK- u w Borysowie, ale złożyli podpis pod tym wnioskiem ze względu 

na przynależność społeczną, patriotyzm lokalny. Radna poinformowała, że przeniesienie 

PSZOK- u  do wskazanej lokalizacji przez Pana Wójta czyli do Borysowa na teren po dawnej 

bazie SKR- u jest dobrym rozwiązaniem.  

Przewodnicząca Rady- zapytała Pana Grzegorza Strzałkowskiego, czy dalej podtrzymuje 

swój wniosek dotyczący wykreślenia z projektu uchwały słów: „przeniesienia PSZOK- u do 

miejscowości Borysów”. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski wycofał swój wniosek. Poinformował, że argumenty 

wypowiedziane przez wójtów są w jakimś stopniu przekonujące i zaznaczył, że liczy na to, iż 

gmina poszuka dogodnego miejsca na przyszłość dla usytuowania PSZOK- u.  

Uchwała Nr XIII/112/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów została 

podjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów tj.; 

 

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

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

• „przeciw” – 1 (G. Strzałkowski), 

• „wstrzymał się” – 1 (K. Turski). 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 16 

Pan Wójt przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Poinformował, że jest to uchwała 

odnośnie kompostowników, która musi wejść od 1 stycznia 2021r. Aktualne deklaracje 

zawierają już deklarację stosowania kompostownika. Pan Wójt zaproponował, aby zniżka 

przy opłacie za odpady liczyła się od mieszkańca. Zaznaczył, że należy być świadomym, że 
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wprowadzenie większej ulgi będzie skutkowało podniesieniem stawki podstawowej za 

wywóz nieczystości. 

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 XIII/113/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie 

zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych została 

podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

K. Turski), 

• „przeciw” – 0, 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

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 Zbigniew Matraszek zapytał, kiedy można spodziewać się 

zabrania złożonego eternitu z posesji.  

Pan Wójt poinformował, że eternit zostanie odebrany z posesji po wyłonieniu stosownej  

firmy przez Urząd Marszałkowski. Eternit zostanie zabrany tylko od tych osób, które w tym 

roku złożyły o to wnioski do gminy, które gmina z kolei przekazała do Urzędu 

Marszałkowskiego. Jeśli ktoś takiego wniosku nie złożył musi czekać na kolejny nabór. 
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Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że jest przerażony sugestią dotacji MZK 

Puławy na rok 2021 na utrzymanie dotychczasowych kursów w naszej gminie. Radny wyraził 

obawy, że zostaną zniesione najbardziej potrzebne kursy dla mieszkańców naszej gminy.     

Pan Wójt poinformował, że MZK na przyszły rok za utrzymanie dotychczasowych kursów 

od naszej gminy chce ponad 100 % podwyżki w stosunku do roku bieżącego.  Nadmienił, że 

ostatnio był na spotkaniu w Urzędzie Miasta Puławy na którym ten temat był omawiany. Wójt 

powiedział, że żaden wójt ani burmistrz nie wyraził poparcia na tak radykale podwyżki. 

Zaznaczył, że sam zaproponował maksymalne zwiększenie dotacji dla MZK do 20% na rok 

2021. Wójt powiedział, że w budżecie na rok 2021 zaproponuje dotację dla MZK w kwocie 

350 000- 400 000 zł. Jeśli tego zakład nie przyjmie to rzeczywiście będą cięcia kursów.  

Następnie Pan Wójt omówił rożne rozstrzygnięcia jakie przewiduje na wypadek rezygnacji z 

kursów MZK Puławy na terenie naszej gminy poprzez zwiększenie kursów przez firmę PKS 

Ryki (obecnie dowożąca naszych uczniów do szkół i obsługująca komunikację w północnej 

części naszej gminy) oraz przez firmę Expres- Bus, który prężnie obsługuje już kursy w 

gminie Baranów i jest zainteresowany wprowadzeniem swoich kursów w naszej gminie.  

Radny Pan Jarosław Osiak- zgłosił problem dotyczący braku komunikacji w godzinach 

porannych z Bałtowa i Borysowa do Żyrzyna w celu dostania się do Ośrodka Zdrowia.  

Pan Wójt odpowiedział, że jeśli gmina z MZK nie dogada się na rozsądnych warunkach to 

nie zlikwidujemy tego  problemu, tym bardziej w dobie obecnej pandemii gdzie ilość 

pasażerów w komunikacji miejskiej jest bardzo ograniczona.   

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1815 zamknęła XIII sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 


