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Protokół Nr II/18 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku. 

 

Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 14 
30 

i trwała do godz. 18
00

. Obrady 

odbywały się w sali obrad Urzędu Gminy 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. Andrzej Potyra 

8. Zbigniew Kozdrój 

9. Krzysztof Turski 

10. Tadeusz Stachyra 

11. Marcin Barański 

12. Tomasz Guz  

13. Zbigniew Matraszek 

14. Sebastian Walaszek  

 

Radni nie obecni na sesji usprawiedliwieni: 

 

1. Leszek Kowalczyk 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 

1. Pan Andrzej Bujek - Wójt Gminy Żyrzyn 

2. Pan Marcin Sulej  - Zastępca Wójta Gminy Żyrzyn 

3. Pani Iwona Góźdź -  Sekretarz Gminy Żyrzyn 

4. Pani Jadwiga Polak -  Skarbnik Gminy Żyrzyn 

5. Pani Renata Bakiera -  Kierownik OPS w Żyrzynie 

6. Pani Beata Osiak -  Dyrektor SAPO w Żyrzynie 

7. Pan Tomasz Stolat -  Radca Prawny 

8. Pan Witold Michna  - Radny Rady Powiatu Puławskiego 

 

Porządek  obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja z działań Wójta podejmowanych miedzy 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 2018 

rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 
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- 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 przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2017/2018. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn (przedstawienie uchwały budżetowej 

wraz z autopoprawkami Wójta Gminy Żyrzyn), 

- opinia i wnioski Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia 

Komunalnego, 

- wystąpienie Wójta Gminy oraz ustosunkowanie się do opinii Komisji, 

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

projektu uchwały budżetowej, 

- głosowanie nad uchwałą budżetową. 

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 

roku. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

- 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 wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na 

terenie Gminy Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji 

Rady Gminy Żyrzyn. 

- przedstawienie projektu uchwały przez Przewodniczącą Rady Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie  uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019- 2023. 



3 
 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/217/2018 z dnia 8 listopada 

2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy 

Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

18. Sprawy rożne i zakończenie sesji. 

 

Ad.1 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda otworzyła II 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 prawomocnych 

uchwał.   

 

Ad. 2 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został zawarty                         

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

Wójt Pan Andrzej Bujek- poprosił o włączenie do porządku obrad dwóch punktów po 

obecnym punkcie 15 tj. punktu 16 i 17. Zaznaczył, że nowy porządek został rozdany radnym 

w dniu dzisiejszym przed sesją. Pan Wójt poinformował, że pkt. 16 dotyczący podjęcia 

uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w 

ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata udzielenie w 2019-2023, 

- konieczny jest do realizacji rządowego programu na terenie naszej gminy. 

Natomiast punkt 17 porządku obrad w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/217/2018 z dnia 8 

listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy 

Żyrzyn- wprowadzony jest w związku z zaleceniem Nadzoru Wojewody Lubelskiego o 

zmianę treści uchwały. 

Innych wniosków do porządku obrad nie było. 

Porządek obrad wraz ze zmianami 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. Potyra, 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. 
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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. Potyra, 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 9 listopada do 28 grudnia  2018 r. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 5 

Pan Wójt poinformował, że między sesjami nie złożono żadnych interpelacji, zapytań i 

wniosków radnych.  

Ad. 6 

Wprowadzenia do tematu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2018 

rok dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2018 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. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

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. 
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Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 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. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 8  

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2017/2018 

przedstawiła Dyrektor Samorządowej Administracji Pałacówek Oświatowych Pani Beata 

Osiak. Powiedziała, że informacja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz została rozesłana radnym na płycie CD. Oznajmiła, że raport dotyczący zadań 

oświatowych  był bardzo szczegółowo omawiany na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty. 

Dokument zawiera dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz oraz 

sprawozdań. Dodała, że bezpośrednim zadaniem tego opracowania jest pełna i dokładna 

informacja o tym w jaki sposób Gmina Żyrzyn zrealizowała swoje zadania oświatowe w roku 

szkolnym 2017/2018. Nadmieniła, że w stosunku do roku poprzedniego sieć szkół 

podstawowych nie uległa zmianie, a gimnazjum w Żyrzynie jest wygaszane i włączone w 

strukturę Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Przypomniała, że szkoły podstawowe zostały 

przekształcone ze szkół sześcioletnich w ośmioklasowe. Ogólnie sieć szkół na terenie gminy 

Żyrzyn w pełni zabezpiecza aktualne potrzeby mieszkańców gminy. Przedszkole wraz z 

oddziałami stwarza możliwość korzystania z usług dla wszystkich dzieci z terenu naszej 

gminy w wieku przedszkolnym. Przedszkole w Żyrzynie jest bardzo dobrze zorganizowane, 

jest to nowoczesne przedszkole  ma 4 oddziały przedszkolne. Przyjmuje się dzieci w wieku 

2,5- 6 lat, klasy liczą do 26 dzieci w grupie. Ponadto gmina ma 4  oddziały zamiejscowe, do 

których uczęszcza po kilkanaścioro dzieci w wieku 2,5-4 lat.  

Pani Dyrektor poinformowała, że w porównaniu z rokiem poprzednim, we wszystkich 

szkołach podstawowych liczba dzieci i oddziałów zwiększyła się o 50 uczniów, co związane 

jest z przekształceniem 6- letniej szkoły podstawowej w 8- letnią szkołę podstawową.  

W porównaniu z rokiem ubiegły zmniejszyła się liczba dzieci w gimnazjum z 168 uczniów do 

110. Ta zmiana wynika z reformy oświaty i z faktu, iż  we wrześniu 2017 roku nie było 

naboru do klasy pierwszej gimnazjum. 

Następnie Pani Dyrektor SAPO zaprezentowała funkcjonowanie wszystkich jednostek 

oświatowych na terenie Gminy Żyrzyn wraz z informacją na temat doskonalenia zawodowego 

nauczycieli i uzyskanymi stopniami awansu zawodowego. Ponadto bardzo obszernie omówiła  

sukcesy uczniów w różnych dziedzinach życia szkolnego. Zaznaczyła, że poziom nauczania 

w szkołach podstawowych i w gimnazjum  na podstawie wyników testów i egzaminu jest 

bardzo wysoki.  
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Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Pan 

Tomasz Guz zapoznał z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  

Uwag po przedstawionej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  nie było.  

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku 2017/ 

2018 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. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9 

Wprowadzenia do punku 9 porządku obrad dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek. 

Poinformował, że projekt budżetu został wysłany do radnych, był omawiany na 

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

Regionalną Izbę Obrachunkową.  Pan Wójt bardzo szczegółowo omówił projekt budżetu 

gminy na 2019 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 Jan Trybuła- powiedział, że projekt  budżetu został bardzo dokładnie omówiony  

na posiedzeniach Komisji. Poinformował, że radni wypowiadali się o budżecie pozytywnie. 

Zaznaczył, że Gmina dawno nie dysponowała tak dużym budżetem, 40 mln zł jest  znacznym 

wzrostem. Powiedział, że dobrze się dzieje że powstanie w Żyrzynie Dom Pomocy 

Społecznej, ponieważ jest bardzo potrzebny. Poprosił Pana Witolda Michnę Radnego Rady 

Powiatu o złożenie wniosku w sprawie wykonania chodnika w Żyrzynie przy drodze 

powiatowej. 
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Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że są w budżecie dysproporcje, czyli jest 

szereg małych miejscowości w których nie uwzględniono inwestycji, a niektóre miejscowości 

mają za to bardzo duże inwestycje. Przyznał, że jest dla niego zrozumiałe, że pewne 

inwestycje muszą być zrobione na początku i mają dłuższy cykl  inwestycyjny niż jeden 

budżet. Radny poprosił, o utworzenie długoterminowego planu inwestycyjnego dla 

wszystkich miejscowości, by móc zobaczyć równowagę. Ogólnie Radny wyraził pozytywną 

opinię na temat planu budżetu na rok 2019. 

Więcej zgłoszeń do dyskusji projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2019 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. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 10 

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

wprowadził Pan Wójt Andrzej Bujek. Po omówieniu prognozy długu na lata 2019-2024 

oraz przyjętych przedsięwzięć realizowanych w latach 2019- 2024 Pani Sekretarz 

przeczytała opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Treść opinii RIO stanowi załącznik do protokołu. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 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. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda ogłosiła przerwę, która trwała od 16
25

 -
 
16

35
. 

Po przerwie Pani Przewodnicząca wznowiła obrady i stwierdziła, że na sali obecnych jest 14 

radnych. 
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Ad. 11 

Wprowadzenia do kolejnego punktu w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku 

dokonała Pani Sekretarz Iwona Góźdź. Po omówieniu w/w projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii poszczególnych komisji dotyczącej 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej radny 

Pan Tomasz Guz przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Pani Sekretarz Gminy Iwona Góźdź przedstawiła pozytywną opinię Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do projektu uchwały.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  

Dyskusji w powyższym punkcie nie było. 

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku 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. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 12 

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

Gminy Żyrzyn.  

Uwag do powyższego tematu nie było. 

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany 

Statutu 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. Potyra, 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. 13 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie został przedstawiony 

przez Sekretarz Gminy Panią Iwonę Góźdź. Poinformowała, że w przedstawionym 

projekcie uchwały proponuje się powołanie składu Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie na kadencję w latach 2018- 2023 w 

osobach:  

 Andrzej Bujek- Wójt Gminy Żyrzyn,  

 Zuzanna Rybak- przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 

 Sebastian Walaszek- przedstawiciel Rady Gminy Żyrzyn,  

 Krzysztof Turski - przedstawiciel Rady Gminy Żyrzyn, 

 Andrzej Potyra - przedstawiciel Rady Gminy Żyrzyn, 

 Anna Kamola- przedstawiciel Rady Gminy Żyrzyn, (mieszkanka miejscowości Osiny,  

jest pielęgniarką w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii w Puławach. W 

poprzedniej kadencji pracowała w Komisji Rady Społecznej), 

 Renata Bakiera- przedstawiciel Rady Gminy Żyrzyn, 

 Wojciech Olszak- przedstawiciel Rady Gminy Żyrzyn, 

 Marianna Kęsik- przedstawiciel Rady Gminy Żyrzyn (Dyrektor Banku Spółdzielczego 

w Żyrzynie), 

 Joanna Rogala- przedstawiciel Rady Gminy Żyrzyn.  

Uwag do powyższego projektu nie było. 

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru 

przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 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, Z. 

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

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 14 

Wprowadzenia do punktu w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie 

Gminy Żyrzyn dokonał Wójt Pan Andrzej Bujek. Poinformował, że  rada Gminy zarządza 

przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach z terenu 

Gminy Żyrzyn. Zaproponował aby wybory były przeprowadzane w terminie od 15 stycznia 

2019 r. do 4 marca 2019 r. Harmonogram zebrań wiejskich zostanie sporządzony po 

dzisiejszej sesji po uzgodnieniu z ustępującymi sołtysami w drodze zarządzenia Wójta. 

Następnie Wójt będzie zwoływał poszczególne zebrania sołeckie. 
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Radny Pan Jan Trybuła- zauważył, że 1/3 podatku jest wpłacana przez podatników drogą 

internetową, przez co sołtysi są pozbawieni prowizji. W związku z tym radny poprosił, aby 

Pan Wójt rozważył propozycję dotyczącą podwyższenia inkaso dla sołtysów lub rozważył 

określenie opłat za doręczone nakazy płatnicze.  

Więcej wniosków nie było. 

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru 

zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie 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. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda odczytała poszczególne plany pracy stałych 

Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2019 rok. Po odczytaniu planów, zapytała o ewentualne 

uwagi. Uwag do planów pracy Komisji Rady Gminy nikt nie zgłosił.  

 

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 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. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 16 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywienia oraz zasad zwrotu wydatków 

za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019- 2023 został zreferowany przez Kierownika Opieki Pomocy Społecznej w 

Żyrzynie Panią Rentę Bakierę. Poinformowała, że w omawianym projekcie uchwały 

proponuje się podwyższenia do 150% kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do 

świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i 

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób w 
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ramach modułu I- go dla dzieci i młodzieży oraz modułu II dla osób dorosłych wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 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. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 17 

Sekretarz Gminy Pani Iwona Góźdź omówiła punkt dotyczący podjęcia zmiany uchwały Nr 

XXXIII/217/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów 

raportu o stanie Gminy Żyrzyn. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXIII/217/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowych wymogów raportu o stanie 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. Potyra, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 18 

W sprawach różnych Radny Rady Powiatu Puławskiego Pan Witold Michna podziękował 

za zaproszenie na sesję, pogratulował wyboru nowo wybranym Radnym oraz Panu Wójtowi i 

podziękował wszystkim mieszkańcom za oddane na jego osobę głosy w wyborach. 

Powiedział, że budżet powiatu w tym roku nie zakłada wykonania żadnych inwestycji na 

terenie naszej gminy, ale będzie się starał pozyskać dodatkowe pieniądze do budżetu z 

przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć, które były sygnalizowane i podnoszone przez 

Pana Wójta Gminy Żyrzyn. 
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Radny Pan Jan Trybuła-  podniósł temat dotyczący rosnących sokor na działce prywatnej w 

Osinach obrębie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Żyrzyn- Puławy, które 

zagrażają bezpieczeństwo dla pieszych. Poprosił również o skierowanie pisma do Zakładu 

Energetycznego o wykonanie wycinki drzew pod liniami wysokiego napięcia na terenie wsi.  

Radna Pani Teresa Gruda- poinformowała, że 15 listopada wpłynęło pismo od Związku 

Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w związku z pracami nad 

budżetem gminy na rok 2019. Treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

Sołtys z Borysowa- podziękował, za dokończenie inwestycji sportowo- rekreacyjnej w 

Borysowie.  

Mieszkaniec Żyrzyna Pan Stefan Deputat- powiedział, że domaga się wybudowania drogi 

asfaltowej do jego posesji. Powiedział, że od 70 lat mieszka w Żyrzynie i po opadach 

deszczowych musi chodzi po błocie. Mieszkaniec zapytał, dlaczego jeszcze nie jest 

pobudowana ta droga. 

Radna Pani Teresa Gruda- poprosiła przedmówcę o skierowanie swojego zapytania na 

piśmie do Pana Wójta. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- poprosił o dowiezienie kruszywa na drogę gminną w 

Borysowie za posesją Pana Gazdy, ponieważ są sygnały od mieszkańców, że to co zostało 

obecnie nawiezione jest niewystarczające.  

Radny Pan Krzysztof Turski- poprosił o oczyszczenie i pogłębienie rowów przy drodze 

powiatowej w Woli Osińskiej  i w Osinach. Radny zapytał Radnego Powiatowego jakie 

działania będą podejmowane na przestrzeni najbliższych lat celem doprowadzenia tych 

rowów do stanu używalności. 

Pan Witold Michna- powiedział, że dziwi go, że powiat prac związanych z odnowieniem 

rowów nie wykonał od razu przy budowie kanalizacji. Zapewnił, że zapozna się z tą sprawą i 

udzieli odpowiedzi na przyszłej sesji Rady Gminy.   

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji o godzinie 18
00 

zamknęła II sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 


