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Protokół Nr XV/2021 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 29 marca 2021 roku. 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 14 30 i trwała do godz. 1620. 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. Adam Chachaj 

 

Radni nie obecni na sesji usprawiedliwieni: 

 

1. Andrzej Potyra  

2. Sebastian Walaszek  

 

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 

4. Pan Tomasz Stolat   - Radca Prawny  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja z działań Wójta podejmowanych między sesjami. 

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

między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żyrzyn na 2021 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. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyrzyn do 

współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 

Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy i zawarcia porozumienia z gminami 

tworzącymi MOF oraz Powiatem Puławskim.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie równego traktowania 

obywateli przez władze publiczne. 

- wprowadzenie do tematu Radcy Prawnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia przez Radę Gminy 

Żyrzyn uchwały w sprawie obrony prawdy, godności w wolności człowieka na 

terytorium Gminy Żyrzyn.  

- wprowadzenie do tematu Radcy Prawnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o publikację wniosku w sprawie 

udostępnienia informacji publicznej. 

- wprowadzenie do tematu Radcy Prawnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uzupełnienia petycji- listu 

otwartego skierowanego w sprawie „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP 

niebezpiecznej SZCZEPIONCE”. 

- wprowadzenie do tematu Radcy Prawnego, 

- dyskusja i podjecie uchwały. 

14. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia przez Radę Gminy 

Żyrzyn uchwały opiniującej referendum ludowe. 

- wprowadzenie do tematu Radcy Prawnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu 

Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

- wprowadzenie do tematu Radcy Prawnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do budowy drogi gminnej na 

obszarze działek o nr ewid. 1789/2, 1789/3, 1790/4, 1790/5 wraz z włączeniem tej drogi 

do obszaru węzła „Żyrzyn” stanowiącego ciąg drogi krajowej S17. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

17. Sprawy różne i zakończenie sesji. 

 

Ad.1 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda otworzyła XV 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.  Radny 

Pan Andrzej Potyra i Pan Sebastian Walaszek usprawiedliwili swoją nieobecność.  
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Ad. 2 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został 

przedstawiony w zaproszeniach na sesję.  

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 w 

brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do budowy drogi 

gminnej na obszarze działek o nr ewid. 1789/2, 1789/3, 1790/4, 1790/5 wraz z włączeniem 

tej drogi do obszaru węzła „Żyrzyn” stanowiącego ciąg drogi krajowej S17. 

 

Więcej zgłoszeń do porządku obrad nie było. 

 

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

 

• „za” – 13 (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) 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 3 

 

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

sporządzony, zapoznała się z nim, podpisała nie wnosząc uwag i zawnioskowała o przyjęcie 

protokołu bez odczytywania. 

 

Innych wniosków nie było. 

 

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

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 4 

 

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

sesjami od 22.12.2020 r. do 26.03.2021 r.   

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

 

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

złożonych między sesjami (21.12.2020- 29.03.2021)  

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 6 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2021 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 XV/126/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian 

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

jednomyślnie tj.; 

 

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

Z. Matraszek, T. Stachyra, J. Trybuła, 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 omówiła Pani 

Skarbnik Małgorzata Wolska- Król. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

   

Uchwała Nr XV/127/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

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

 

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

Z. Matraszek, T. Stachyra, J. Trybuła, 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 wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Żyrzyn do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy i zawarcia porozumienia 

z gminami tworzącymi MOF oraz Powiatem Puławskim dokonał Pan Z-ca Wójta Marcin 

Sulej. Poinformował, że projekt uchwały dotyczy nowego okresu programowania polityki 

spójności UE, część pomocowych środków europejskich w latach 2021- 2027 przeznaczona na 

realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli pakietów projektów, które muszą 
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zostać przygotowane i wdrożone przez partnerstwa samorządów tworzących tak zwane 

Miejskie Obszary Funkcjonalne. W skład MOF wejdą miasta jako obszary rdzeniowe i 

powiązane z nimi funkcjonalnie gminy (Miasto Puławy, gminy Końskowola, Puławy, 

Janowiec, Kazimierz Dolny, Żyrzyn) Pan Wójt zaznaczył, że na terenie gminy zostaną złożone 

projekty m.in.: uzbrojenie terenów inwestycyjnych (sieci wodociągowe, kanalizacyjne) drogi, 

termomodernizacja budynków komunalnych, budowa i przebudowa oświetlenia, montaż 

instalacji fotowoltaicznych, przebudowa stawów w Kośminie zlokalizowanych przy rzece 

Wieprz oraz budowa hali sportowej przy szkole w miejscowości Skrudki. 

Radny Pan Jan Trybuła- poprosił o dopisanie do projektu  budowy hali sportowej w 

miejscowości Skrudki jak również hali sportoej przy Szkole Podstawowej w Osinach. 

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej -  poinformował, że w pierwszym naborze wniosek na budowę 

hali sportowej w Osinach został odrzucony, ponieważ wieś Osiny nie została uznana jako tereny 

po PGR. Znaczył, że wniosek Pana Trybuły zostanie dopisany do listy projektów.  

Więcej uwag nie było. 

Uchwała Nr XV/128/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyrzyn do współpracy w ramach instrumentu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta 

Puławy i zawarcia porozumienia z gminami tworzącymi MOF oraz Powiatem Puławskim 

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, G. Strzałkowki, J. Osiak, K. Turski) 

• „przeciw” – 0, 

• „wstrzymał się” –0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 

Punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 

Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030 został omówiony przez 

Z- cę Wójta Pana Marcina Suleja. Treść uzasadnienia do projektu uchwały stanowi załącznik 

do protokołu.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- zapytał, jaki wpływ radni mają na strategię, w jaki sposób 

mogą składać swoje wnioski, uwagi i zapytania do omawianego dokumentu.  

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej- odpowiedział, że wszystkie dokumenty strategiczne są 

wykładane do publicznego wglądu na stronie internetowej i do projektu strategii będzie można 

wyrazić swoją opinię.   

Więcej uwag nie było.  

Uchwała Nr XV/129/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

przystąpienia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 
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2021-2030 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, G. Strzałkowki, J. Osiak, K. Turski) 

• „przeciw” – 0, 

• „wstrzymał się” –0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 - 15 

 

W kolejnej części obrad sesji Radca Prawny Pan Tomasz Stolat w imieniu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji przedstawił treść wszystkich petycji jakie wpłynęły do Rady Gminy 

Żyrzyn. Następnie zaprezentował stanowisko Komisji rekomendujące Radzie Gminy sposób 

rozpatrzenia tych petycji. Treść uzasadnień jakie zostały „wypracowane” przez Komisję 

stanowią załączniki do poszczególnych uchwał – reasumując Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji uznała, że wszystkie petycje reprezentowane w dniu dzisiejszym na sesji  nie 

zasługującą na uwzględnienie. Bezspornie przedmiotem petycji były sprawy absolutnie 

nieistotne dla działania Gminy, a w przypadku części tych petycji, twierdzenia i poglądy w nich 

zawarte nie znajdują żadnego uzasadnienia. Można bez wahania stwierdzić, że w przypadku 

przedmiotowych petycji mamy do czynienia z nadużyciem prawa. Na zakończenie wypowiedzi 

radca prawny stwierdził, że wypracowane przez Komisję stanowiska są zgodne z prawem. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- poinformował, że wnikliwie zapoznał się z treściami 

wszystkich petycji. Zaznaczył, że trzy petycje są od jednej i tej samej osoby, od  dość znanej 

malarki, która porozsyłała petycje na terytorium całego kraju, ponadto występowała w 

ogólnopolskich mediach. Treść tych petycji  nie jest specjalnie adresowana do nas, jest w nich 

brak logicznego sensu tworzenia takich petycji. Radny zasugerował, że być może w ten oto 

sposób artystka miała na celu upowszechnić i zareklamować swoje dzieła sztuki, uzyskując w 

wiekszy rozgłos. Radny poinformował, że smutne jest to do czego wykorzystywane jest prawo 

petycji. Utworzone prawo petycji jest bardzo cennym narzędziem w rękach obywateli, które w 

ten sposób jest ośmieszane, bo większość petycji merytorycznie jest pozbawiona sensu. 

Więcej uwag do projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji nie było. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie głosowania nad poszczególnymi 

uchwałami w sprawie rozpatrzenia petycji.  

Uchwała Nr XV/130/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie równego traktowania obywateli przez władze publiczne została 

podjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów tj.; 

 

• „za” – 11 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Trybuła, G. Strzałkowki, J. Osiak, K. Turski) 

• „przeciw” – 2 (T. Stachyra, L. Kozak) 

• „wstrzymał się” –0. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Uchwała Nr XV/131/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Żyrzyn uchwały w sprawie obrony 

prawdy, godności w wolności człowieka na terytorium Gminy Żyrzyn została podjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

Matraszek, J. Trybuła, G. Strzałkowki, J. Osiak, K. Turski, T. Stachyra, L. Kozak) 

• „przeciw” – 0  

• „wstrzymał się” –0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Uchwała Nr XV/132/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

rozpatrzenia petycji o publikację wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej 

została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

Matraszek, J. Trybuła, G. Strzałkowki, J. Osiak, K. Turski, T. Stachyra, L. Kozak) 

• „przeciw” – 0  

• „wstrzymał się” –0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Uchwała Nr XV/133/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie uzupełnienia do petycji – listu otwartego skierowanego w 

sprawie „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE została 

podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

Matraszek, J. Trybuła, G. Strzałkowki, J. Osiak, K. Turski, T. Stachyra, L. Kozak) 

• „przeciw” – 0  

• „wstrzymał się” –0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Uchwała Nr XV/134/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Żyrzyn uchwały opiniującej 

referendum ludowe została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

Matraszek, J. Trybuła, G. Strzałkowki, J. Osiak, K. Turski, T. Stachyra, L. Kozak) 

• „przeciw” – 0  

• „wstrzymał się” –0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



8 
 

 

Uchwała Nr XV/135/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie  

tj.; 

 

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

Matraszek, J. Trybuła, G. Strzałkowki, J. Osiak, K. Turski, T. Stachyra, L. Kozak) 

• „przeciw” – 0  

• „wstrzymał się” –0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16 

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do budowy drogi gminnej na obszarze 

działek o nr. ewid. 1789/2, 1789/3, 1790/4, 1790/5 wraz z włączeniem tej drogi do obszaru 

węzła „ Żyrzyn” stanowiącego ciąg drogi krajowej S17 został omówiony przez Wójta Gminy 

Żyrzyn Pana Andrzeja Bujka. Poinformował, że projekt uchwały dotyczy możliwości 

wybudowania wjazdu publicznego z ronda, które stanowi własność GDKDiA jako element 

zjazdu drogi S17 w Żyrzynie. Inwestor na dwóch działkach zamierza wybudować pawilon 

usługowy, stację paliw, wiaty, myjnię samochodową i parking do obsługi tego terenu. Obecnie 

w palnie zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn nie mamy naniesionego zjazdu z 

ronda. Natomiast w planie zostały zaprojektowane dwa zjazdy jako drogi wewnętrzne do 

terenów inwestycyjnych za wspomnianym rondem z  drogi wojewódzkiej. Inwestor utrzymuje 

nas w przekonaniu, iż najkorzystniejszy układ komunikacyjny byłby, wówczas gdy do obszaru 

obsługowego byłby bezpośredni wjazd z ronda i ruch byłby mniej kolizyjny, a zjazd 

bezkolizyjny. GDKDiA  wydała opinię w powyższej sprawie w dniu 22 marca br., która wzywa 

gminę do uzupełnienia barków do złożonego wniosku. Z treści tego wezwania wynika, że 

budowa zjazdu jest możliwa jako integralna inwestycja gminy Żyrzyn w zakresie budowy drogi 

gminnej.  

 

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 Witold Matraszek- zapytał, czy jest określony czas realizacji powyższej 

inwestycji. 

Wójt Pan Andrzej Bujek- poinformował, że inwestor uzależnia rozpoczęcie inwestycji od 

wyrażenia zgody GDKDiA na wjazd bezpośrednio z ronda. Jeśli nie zostanie udzielona zgoda, 

to inwestor będzie się zastanawiał, czy w ogóle tę inwestycję w tym miejscu zaczynać. Wójt 

zasugerował, aby nie blokować tego inwestora, bo jego wniosek  jest słuszny i bardziej zasadny 

niż pobudowanie zjazdu za rondem na drodze wojewódzkiej. Jeśli dzisiejsza uchwała zostanie 

wysłana do GDKDiA, to rozpocznie się procedura  ZRID czyli długotrwały proces planowania 

budowy drogi. Dla inwestora oznacza to wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na 

budowę. Na budowę drogi w obrębie węzła S 17 takie pozwolenie wydaje Urząd Wojewódzki 

w Lublinie, natomiast na działkach inwestora zezwolenie będzie wyda Powiat Puławski. Przed 

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/uczestnicy-procesu-budowlanego-inwestor-aa-4HyY-RfoN-yXEv.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/pozwolenie-na-budowe-zgodnie-z-prawem-budowlanym-aa-iQK5-WFeg-dSx3.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/pozwolenie-na-budowe-zgodnie-z-prawem-budowlanym-aa-iQK5-WFeg-dSx3.html


9 
 

uzyskaniem dwóch decyzji ZRID zostanie podpisana umowa z inwestorem, w której 

zadeklaruje poniesienia kosztów inwestycji w 100%, następnie będzie mógł rozpocząć prace. 

Po wybudowaniu drogi przez inwestora odcinek drogi zostanie przekazany na rzecz gminy.  

Więcej uwag nie było. 

Uchwała Nr XV/136/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie 

przystąpienia Gminy Żyrzyn do budowy drogi gminnej na obszarze działek o nr ewid. 1789/2 

1789/3, 1790/5 wraz z włączeniem tej drogi do obszaru węzła „Żyrzyn” stanowiącego ciąg 

drogi krajowej S17  została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie  tj.; 

 

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

Matraszek, J. Trybuła, G. Strzałkowki, J. Osiak, K. Turski, T. Stachyra, L. Kozak) 

• „przeciw” – 0  

• „wstrzymał się” –0. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.17 

W spawach różnych Radny Pan Witold Matraszek zgłosił potrzebę naprawienia złamanego 

znaku drogowego informującego o przejściu dla pieszych w Żyrzynie a ul. Tysiąclecia na 

wysokości sklepu spożywczego „Groszek”, odświeżenia pasów drogowych (przejścia dla 

pieszych) na drogach powiatowych, Radny poprosił o informację na temat budowy oświetlenia  

parku. Radny zapytał, czy zamontowana lampa solarna w parku spełnia nasze oczekiwania i 

czy ta inwestycja będzie realizowana w niedalekiej przyszłości. 

Radny Pan Jarosław Osiak- podziękował, za przydzielone środki finansowe na remont drogi 

w Bałtowie. W ramach gwarancji poprosił o poprawienie opaski przy budynku przedszkola w 

Bałtowie. Ponadto radny poprosił o przedstawienie informacji w sprawie przeprowadzanych na 

naszym terenie szczepień przeciw COVID-19 (ile osób zostało zaszczepionych i czy wśród tych 

osób były przypadki na których szczepionka zadziałała negatywnie).  

Radny Pan Tadeusz Stachyra- zapytał, kiedy będą uzupełniane ubytki na drogach gminnych, 

m.in. na jezdni w Zagrodach. 

Radny Pan Krzysztof Turski-  zapytał, czy gminny bus użyczony tymczasowo na potrzeby 

DPS w Żyrzynie do przewożenia osób zostanie oddany gminie. Radny zapytał, jaka jest 

możliwość remontu nawierzchni drogi powiatowej w Woli Osińskiej. Radny poprosił Wójta o 

interwencję w tej sprawie do Powiatowego Zarządu Dróg. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowki- zapytał, jakie są plany remontowe w zakresie remontu 

drogi powiatowej w Borysowie.  Radny poruszył temat budowy drogi na północy, zaznaczył że 

potencjalnie jest możliwość budowy takiej drogi z Funduszu Dróg Samorządowych i 

należałoby zastanowić się nad tym na najbliższe lata. Radny poinformował, że duża ilość 

mieszkańców jest zainteresowana tematem  przekształcenia działek na budowlane. 
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Radna Pani Teresa Gruda- przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.  

Radna poprosiła o skierowanie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg o naprawienie 

nawierzchni asfaltowej w Kotlinach.  

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej- poinformował, że prośba o naprawienie znaku drogowego 

informującego o przejściu dla pieszych została już zgłoszona do Powiatowego Zarządu Dróg 

w Puławach. Natomiast sprawy związane z namalowaniem pasów drogowych i naprawienie 

nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Żyrzyn zostaną zgłoszone stosownym 

pismem do Powiatu Puławskiego. Odnośnie lampy solarnej w parku, Wójt poformował, że   

lampa spełnia oczekiwania mieszkańców, ale zaznaczył, że przy nikłym ruchu lampa wygasa. 

W sprawie naprawienia opaski na budynku szkolnym w Bałtowie poinformował, że zostanie 

wykonany przegląd gwarancyjny i firma zostanie zmuszona do naprawienia powstałego 

ubytku. Odpowiedź na zapytanie w sprawie szczepień przeciw Covid- 19 zostanie udzielona w 

formie pisemnej i przesłana do zainteresowanego radnego, ponieważ na chwilę obecną nie 

posiadamy takich informacji. Odnośnie usunięcia ubytków asfaltowych na drogach gminnych 

Pan Marcin Sulej poinformował, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszone zapytanie i 

wybrana firma przystąpi do prac. Następnie Pan Wójt odpowiedział, że z chwilą zakupu 

nowego busa przez DPS, obecny użyczony bus gminny zostanie zwrócony na rzecz gminy i 

będzie służył do przewozu dzieci do szkół.  Na zapytanie Pana Strzałkowskiego w sprawie 

budowy drogi w Borysowie, pan wójt poinformował, że  w chwili obecnej gmina ma 2 projekty 

na drogę w Borysowie. I etap- to jest położenie nawierzchni asfaltowej i częściowe wykonanie 

odwodnienia, II etap- dotyczy budowy chodnika i dalsze odwodnienie drogi. Szacowany koszt 

tych dwóch inwestycji to 1,5 mln zł.  

Radny Pan Zbigniew Matraszek- powiedział, że w programie prezentowanym przez Wójta 

przed wyborami było m.in. pobudowanie oświetlenia w parku. Powiedział, że należy tą 

inwestycję zrealizować. 

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej- poinformował, że w zeszłym roku razem z Wójtem 

proponowali wykonanie tej inwestycji, ale radni odrzucili wniosek. Zaznaczył, że jeśli taka 

inicjatywa wyjdzie od radnych to te prace zostaną wykonane w tym roku, ale to będzie wiązało 

się z koniecznością dokonania zmian budżetowych.  

Radny Pan Tadeusz Stachyra- powiedział, że jeśli obecna lampa, która została postawiona 

na próbę w parku spełnia oczekiwania to należy robić tą metodą i wykonać oświetlenie parku.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowki- powiedział, że podobna lampę solarną za 300 zł zawiesił 

koło przystanku w Borysowie i także spełnia ona podobne kryteria. Zasugerował, by zastanowić 

się głębiej nad lampami by nie przepłacić za oświetlenie parku.  

Radny Pan Krzysztof Turski- powiedział, że w pierwszej kolejności oświetlenie powinno 

było być budowane przy ulicach, które tego wymagają, na których jest duży ruch samochodów, 

ruch pieszych i na chodnikach, a dopiero później budować oświetlenie w parkach.  

Wójt Pan Andrzej Bujek- odnośnie pytania Pana Strzałkowskiego w  sprawie planu 

zagospodarowania przestrzennego poinformował, że czekamy na decyzję Ministerstwa 
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Rolnictwa na uzyskanie zgody na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, które w obecnym 

planie – etap II będą przeznaczone na inne cele niż rolnicze. Etapu II Rada Gminy jeszcze nie 

uchwaliła, dlatego nie rozpoczęliśmy procedury nad zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Przez ostatnie lata wpłynęło bardzo dużo wniosków, 

przeanalizowaliśmy wszystkie wnioski (obecne i poprzednie które nie zostały uwzględnione w 

I etapie) z Panią urbanistką. Została wykonana wstępna selekcja wniosków. Obecnie 

zastanawiamy się, czy dalej te prace kontynuować, ponieważ w mediach pojawiła się 

informacja, że rząd chce przeznaczyć 1 mld zł dla gmin na opracowanie nowych dokumentów 

planistycznych. Ma być zmiana całej filozofii planu przestrzennego, a to jest równoznaczne, iż 

prace, które byśmy teraz chcieli wykonywać, przestaną mieć rację bytu. Planowanie 

przestrzenne ma być dwu stopniowe- pierwszy plan ogólny, a drugi plan zabudowy.  

Pan Wójt zaznaczył, że właściciele gruntów na kolonii Borysów hurtem złożyli wnioski o 

rozszerzenie zabudowy rozproszonej. Po konsultacji z Panią urbanistką doszliśmy do wniosku, 

że nie ma sensu, każdej działki z osobna zmieniać indywidualnie. Na tym terenie należałoby 

zaprojektować drogę gminną od drogi powiatowej Borysów - Jaworów. Drogę należałoby 

wybudować o właściwych parametrach i wykonać zwartą zabudowę pod domy jednorodzinne 

po obu stronach projektowanej drogi. Pan Wójt znaczył, że rozpatrywanie indywidualnych 

wniosków mieszkańców bez wykonania zmiany studium zagospodarowania przestrzennego nie 

ma sensu. 

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1620 zamknęła XV sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 


