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Protokół Nr III/19 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 4 lutego 2019 roku. 

 

Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 14 
30 

i trwała do godz. 17
30

. Obrady 

odbywały się w sali obrad Urzędu Gminy Żyrzyn. 

 

Radni obecni na sesji: 

 

1. Jarosław Osiak 

2. Grzegorz Strzałkowski 

3. Teresa Gruda 

4. Krystian Lendas 

5. Leszek Kozak 

6. Jan Trybuła 

7. Andrzej Potyra 

8. Zbigniew Kozdrój 

9. Krzysztof Turski 

10. Tadeusz Stachyra 

11. Marcin Barański 

12. Tomasz Guz  

13. Zbigniew Matraszek 

14. Sebastian Walaszek  

 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 

1. Pan Andrzej Bujek - Wójt Gminy Żyrzyn 

2. Pan Marcin Sulej  - Zastępca Wójta Gminy Żyrzyn 

3. Pani Iwona Góźdź -  Sekretarz Gminy Żyrzyn 

4. Pani Jadwiga Polak -  Skarbnik Gminy Żyrzyn 

5. Pani Renata Bakiera -  Kierownik OPS w Żyrzynie 

6. Pan Tomasz Stolat -  Radca Prawny 

7. 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 między sesjami. 

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

między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2019- 2021. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 
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- dyskusja i podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

11. Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w 

wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na 

terenie Gminy Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Żyrzyn do podjęcia działań 

mających na celu nadanie nazwy mostowi realizowanemu na rzece Wieprz w 

miejscowości Kośmin. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego publicznego zakładu 

opieki Zdrowotnej w Żyrzynie. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

15. Sprawy różne i zakończenie sesji. 

 

 

Ad.1 

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

wszystkich obecnych na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 14 radnych 

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

Poinformowała również, że Pan Leszek Kowalczyk  z dniem 12 grudnia 2018 r. zrezygnował 

z mandatu Radnego Rady Gminy Żyrzyn – złożył pisemne zrzeczenie się mandatu. Dodała, że 

wobec powyższego odbędą się kolejne wybory w miejscowości Strzyżowice  - okręg nr  9 

dnia 24 marca 2019 roku. 
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Ad. 2 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został przedstawiony 

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

Wójt Pan Andrzej Bujek- poprosił o włączenie do porządku obrad dodatkowego punktu po 

obecnym punkcie 13 tj. punktu 14 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy Powiatowi Puławskiemu.  

Innych wniosków do porządku obrad nie było. 

Porządek obrad wraz ze zmianą 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. 

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 28.XII.2018r. – 4.II.2019r. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 5 

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

zapytań i wniosków Radnych złożonych między sesjami (28.XII.2018r. – 4.II.2019r.). treść 

informacji stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 6 

Wprowadzenia do tematu w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2019- 2021 dokonała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie 

Pani Renata Bakiera. Powiedziała, że celem przedstawionego programu jest tworzenie 

systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczej tj. zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin, poprawa stanu 

bezpieczeństwa rodziny, zapobieganie zjawiskom przemocy, profilaktyka i rozwiązywanie 

problemów uzależnień, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin ze szczególnym uwzględnieniem 

kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacjach niepowodzeń położniczych. Wspieranie takich 

rodzin będzie miało charakter prewencyjny i naprawczy. Efektem działań będzie lepiej 

funkcjonująca rodzina, która potrafi samodzielnie rozwiązać własne problemy. Pani 

Kierownik zaznaczyła, że zadania w ramach programu będą finansowane z: środków 

własnych gminy, dotacji budżetu państwa i dotacji z programów rządowych. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr III/20/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021 została podjęta w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

Matraszek, J. Osiak, A. 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 ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 został zreferowany przez 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie Panią Renatę Bakierę. 

Pani Kierownik poinformowała, że celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, 

uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zawłaszcza osób starszych, 

chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w 

formie: posiłku, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności oraz świadczeń 

rzeczowych w postaci produktów żywnościowych.  Zaznaczyła, że liczba dzieci i uczniów, 

którym udzielono pomocy  nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących 

posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Żyrzyn w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym.  

Radny Pan Stanisław Walaszek- zapytał w jaki sposób będzie weryfikowana decyzja o 

przyznaniu takiej pomocy. 
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Kierownik OPS Pani Renata Bakiera-  odpowiedziała, że będą przeprowadzane m.in.  

wywiady środowiskowe. Pracownicy socjalni będą także zasięgali opinii radnych i sołtysów 

prosząc ich o wskazywanie takich potrzeb. 

Radny Pan Zbigniew Matraszek – zapytał, czy taka pomoc będzie obejmowała dzieci, które 

dostają 500+. 

Kierownik OPS Pani Renata Bakiera odpowiedziała, że 500+ nie jest wliczane do dochodu 

i jeśli taka rodzina nie przekroczy kryterium dochodowego 701 zł na osobę będzie mogła z 

takiej pomocy skorzystać.  

Więcej zapytań do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr III/21/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

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

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

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 8 

Wprowadzenia do punku 8 porządku obrad dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek, który bardzo 

szczegółowo omówił temat w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty i ustalenie stawki.  Pan Wójt 

jednocześnie wniósł autopoprawki do omawianego projektu uchwały wynikające z potrzeb 

finansowych dla samodzielnego zbilansowania systemu. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie radny Pan Zbigniew Matraszek i radny Pan Grzegorz Strzałkowski  

zaproponowali rozwiązania, które pozwoliłyby usprawnić system ogólnego gospodarowania 

opakowań oraz recyklingu opakowań.  

Pan Grzegorz Strzałkowski powiedział, że brakuje w społeczeństwie odpowiedniej edukacji 

ekologicznej, która byłaby jednym z najważniejszych narzędzi usprawniających system. 

Powiedział, że powinniśmy uczyć się sortowania od małego, żeby później odpady 

przeznaczone do przetwarzania nie były zanieczyszczone, ponieważ takie trudniej jest poddać 

recyklingowi. Dodał, że oprócz edukacji należałoby wypracować prosty system oznaczania 

https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK5291
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opakowań tak, aby konsument szybko i intuicyjnie zorientował się, do którego pojemnika 

wyrzucić dany odpad opakowaniowy.  

Z kolei radny Pan Zbigniew Matraszek uważa, że edukacja społeczna powinna mieć dwie 

strony - pierwszą dotyczącą producentów, aby wprowadzali takie produkty, na przykład w 

butelkach szklanych, na które jest popyt oraz drugą dotyczącą konsumentów, by chcieli kupić 

produkty w opakowaniach szklanych i przeznaczyć je do recyklingu, a nie wyrzucić do kosza. 

Zauważył również, że kolejnym elementem uniemożliwiającym usprawnienie sytemu 

gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest brak dostatecznego 

finansowania oraz wysokie koszty pozyskiwania i przetwarzania powstających odpadów. 

Należałoby wprowadzić realne dopłaty do zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych, a 

także określić wysokość i rodzaj kosztów dla przedsiębiorstw wprowadzających produkty w 

opakowaniach na rynek. Zaznaczył, że bez zapewnienia odpowiedniego finansowania nie da 

się zbudować efektywnej gospodarki odpadami. 

Więcej zgłoszeń do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr III/22/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik została podjęta w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

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

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 9 

Do kolejnego punktu obrad tj. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wprowadzenia 

dokonał Wójt Gminy Żyrzyn.  

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 III/23/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na 

których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno- wypoczynkowe została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK5315
https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK5315
https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK5248
https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK5257
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 „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 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości został 

omówiony przez Wójta Pana Andrzeja Bujka.  

Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr III/24/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

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

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

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 11 

Kolejny punkt porządku obrad stanowił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w wojewódzkiej lub gminnej 

ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Żyrzyn został 

przedstawiony przez Pana Wójta. 

Pan Wójt poinformował, że omawiany projekt uchwały ma dać możliwość właścicielom lub 

posiadaczom obiektów zabytkowych ubiegania się o dotację oraz zachęcić do podejmowania 

prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na tych obiektach przy wsparciu 

budżetu Gminy Żyrzyn. Powyższy projekt uchwały określa zasady udzielania i rozliczania 

dotacji na pokrycie kosztów koniecznych na wykonanie prac budowlach przy zabytkach 

znajdujących się na terenie gminy Żyrzyn i wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących 

się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.  

Pan Witold Michna radny Rady Powiatu Puławskiego –powiedział, że remonty obiektów, 

które są pod ochroną konserwatora zabytków są bardzo drogie i poprosił aby rada przychyliła 

się do poparcia powyższego projektu uchwały.  
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Radny Pan Krzysztof Turski- zapytał, jaka będzie maksymalna kwota dotacji z budżetu 

gminy i czy gmina będzie starała się pozyskiwać pieniądze na ten cel z innych źródeł. 

Pan Wójt- odpowiedział, że właściciel lub zarządca nieruchomości która jest w rejestrze 

zabytków będzie szukał pieniędzy tak jak to robią rożne stowarzyszenia. Stowarzyszenia 

szukają podmiotów zewnętrznych (firm), które wpłacają środki na konto w formie darowizny. 

Taką darowiznę może przekazać każdy z nas. Dodatkowo osoby, które będą szukały 

pieniędzy na remont zabytków, mogą również starać się o dofinansowanie u Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Nadmienił, że przyjęcie omawianego projektu uchwały umożliwi 

również potencjalnemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości zabytkowej pozyskać 

fundusze z budżetu gminy.  

Pan Wójt poinformował, że obecnie nie proponuje kwoty dotacji z budżetu gminy i dlatego 

też nie wnioskuje do rady o zmianę uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2019. 

Zaznaczył, że obecnie nie jest w stanie zaproponować radnym konkretnej kwoty. Temat ten 

może pojawić się dopiero przy planowaniu projektu budżetu na rok 2020 lub zostanie to 

uwzględnione w budżecie na bieżący rok  z chwilą pojawienia się nieplanowanych dochodów, 

którą będziemy mogli przeznaczyć na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie zabytków.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- zaproponował, aby w projekcie uchwały ograniczyć 

zapis do zabytków o charakterze publicznym, inaczej spowoduje to, iż gmina będzie 

finansowała każdy zabytek nawet prywatny. 

Sekretarz Pani Iwona Góźdź- odpowiedziała, że projekt uchwały zabezpiecza nieroztropne 

wydawanie pieniędzy w zapisie §4 ust.6 „złożenie poprawnego pod względem formalnym 

wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również 

przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości”.  Nadmieniła, że każdorazowo każdy 

wniosek o uzyskanie dotacji złożony przez właściciela takiego zabytku będzie rozstrzygnięty 

uchwałą Rady Gminy.  

Więcej uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr III/25/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w 

wojewódzkiej  lub gminnej ewidencji zbytków, położonych lub znajdujących się na terenie 

Gminy Żyrzyn została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

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

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 12 
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Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójt Gminy Żyrzyn do podjęcia działań mających 

na celu nadanie nazwy mostowi realizowanemu na rzece Wieprz w miejscowości Kośmin 

został przedstawiony przez Pana Wójta. Treść uzasadnienia do projektu uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  

Następnie radny Pan Zbigniew Matraszek i rady Pan Grzegorz Strzałkowski  wyrazili 

pozytywne zdanie o realizacji omawianego przedsięwzięcia. 

Uchwała Nr III/26/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie 

upoważnienia Wójta Gminy Żyrzyn do podjęcia działań mających na celu nadanie nazwy 

mostowi i realizowanemu na rzece Wieprz w miejscowości Kośmin została podjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

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

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 13 

Punkt 13 porządku obrad został omówiony przez Wójta Pana Andrzeja Bujka. 

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie. Zmiana dotyczy zapisów punktów 1, 2, i 5 w § 7 

Statusu SP ZOZ w Żyrzynie w zakresie zmian nazewnictwa już istniejących komórek 

organizacyjnych (gabinetów/ poradni). Kolejna zmiana  dotyczy przedłużenia kadencji Rady 

Społecznej SPZOZ w Żyrzynie z 4 do 5 lat, które podyktowane jest ujednoliceniem kadencji 

Rady Gminy i Rady Społecznej SP ZOZ.  

Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr III/27/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany 

Statutu Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Żyrzynie została podjęta 

w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

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

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

Walaszek. 

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 14 
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Następnie Pan Wójt przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy Powiatowi Puławskiemu. Poinformował, że pomoc finansowa zostanie udzielona w 

formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na rok 2019 rok: 

 w wysokości 439 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi 

powiatowej w Osinach 

 pomocy rzeczowej o wartości 20 500 zł poprzez przekazanie dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1519 L w Żyrzynie, 

 pomocy finansowej w wysokości 665 900 zł przeznaczeniem na dofinansowanie 

przebudowy drogi nr 2511 L w Żerdzi od drogi 1516 L do drogi krajowej nr 17. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że ostatnio osobiście zrobił rozeznanie w 

temacie jakości stanu dróg powiatowych na terenie gminy Żyrzyn. Jego zdaniem droga 

powiatowa w miejscowości Osiny nie jest w złym stanie technicznym i powiat powinien 

remontować w pierwszej kolejności drogę w Żerdzi, następnie w Jaworowe i Parafiance oraz 

w Borysowie. Stwierdził, że jest zmartwiony propozycją dotyczącą  zmiany kategorii drogi 

powiatowej w Osinach na drogę gminną. Powiedział, że nie rozumie takiego działania. 

Uważa, że droga ta powinna pozostać w gestii powiatu ze względu na pojawiający się ruch 

tranzytowy oraz ze względu na wzrost kosztów związanych z odśnieżaniem dróg gminnych w 

okresie zimowym, co też spowoduje spadek jakości odśnieżania innych dróg gminnych. 

Radny powiedział, że inne drogi powinny być przejęte jako drogi gminne np. droga w 

miejscowości Wola Osińska. Za tę drogę Zarząd Powiatu Puławskiego otrzymuje 50 tys. zł  

rocznie za utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym. Zaznaczył, że my 

mieszkańcy Gminy Żyrzyn wszyscy dopłacamy do MPWiK Puławy, który z kolei przekazuje 

pieniądze w ponad 2/3 do Zarządu Dróg.  

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że decyzją Powiatowego Zarządu Dróg jest oddanie 

drogi powiatowej w Osinach na rzecz gminy. Zaznaczył, że w 1/3  tej drogi znajdują się 

urządzenia kanalizacyjne i na tej drodze występuje bardzo duży ruch drogowy. Powiedział, że 

jeśli powiat jest skłonny i chce wyremontować tę drogę to powinniśmy przychylić się do tej 

propozycji. Powinniśmy dokończyć remont  drogi w Osinach, a następnie robić kolejne 

remonty na innych drogach. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- zaproponował, aby zatrzymać się z inwestycjami w 

miejscowości w Osinach i zając się innymi miejscowościami, by podciągnąć je do połowy 

poziomu miejscowości Osiny.  

Radny Pan Sebastian Walaszek- powiedział, że gmina nie ma możliwości decydowania o 

kolejności remontowanych dróg powiatowych. Zaznaczył, że sprawy poruszane przez  Pana 

Strzałkowskiego skierowane są do Zarządu Powiatu. Radny powiedział, że powinniśmy 

przyjąć propozycję starostwa, bo inaczej żadna droga powiatowa nie będzie remontowana na 

terenie gminy Żyrzyn. 

Radny Pan Marcin Barański- oznajmił, że według niego zbędna jest obecna dyskusja. 

Powiedział, że ustępująca Rada wspólnie z Panem Wójtem podjęła inicjatywę o 

dofinansowaniu dwóch dróg powiatowych m.in. i w Żerdzi. Pytanie należy skierować do 
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Powiatu dlaczego mino tak dużego wkładu gminy, powiat nie chce podjąć decyzji o remoncie 

drogi w Żerdzi. Poprosił Pana Witolda Michnę radnego Rady Powiatu o wsparcie w tym 

temacie. 

Radny Rany Powiatu Pan Witold Michna- przypomniał, że budżet powiatu puławskiego na 

rok 2019 nie zakładał żadnych inwestycji związanych z renowacją dróg powiatowych na 

terenie Gminy Żyrzyn. Oznajmił, że miejscowość Osiny zdobyła obecnie uznanie w powiecie, 

ponieważ na tą drogę jest wykonana dokumentacja, a przy okazji w interesie powiatu jest 

chęć pozbycia się tej drogi na rzecz gminy. Na dzień dzisiejszy temat remontu drogi w Żerdzi 

jest całkowicie odsunięty ze względów finansowych. Nadmienił, że remont drogi w Żerdzi 

być może powróci jeszcze w tym roku z chwilą pojawienia się dodatkowych dochodów w 

budżecie.   

Radny Pan Jarosław Osiak- odniósł się do pozostawionych urządzeń kanalizacyjnych w 

pasie drogi powiatowej w Osinach i w Wioli Osińskiej. Powiedział, że w miejscowości Osiny 

urządzenia pozostawione w pasie drogowym zajmują 1/3 długości drogi, a w miejscowości 

Woli Osińskiej takie urządzenia położone są na całej długości drogi, dlatego też zdaniem 

radnego droga w Woli Osińskiej powinna być przekazana przez powiat na rzecz gminy w 

pierwszej kolejności. Radny powiedział, że droga w Osinach jest drogą przelotową, łączy 2-3 

miejscowości, a ponadto łączy się z drogą wojewódzką dlatego też powinna pozostać drogą 

powiatową. 

Radna Pani Teresa Gruda- przypomniała, że obecna dyskusja otwarta jest nad projektem 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu i poprosiła radnych by wypowiadali się 

tylko w tym temacie.  

Radny Pan Zbigniew Matraszek- zapytał, czy jeśli gmina nie wyrazi zgody na udzielenie 

omawianej w projekcie uchwały dotacji, to wówczas powiat nie poczyni żadnych innych 

inwestycji na terenie naszej gminy.  

Pan Wójt- odpowiedział, że może być taka sytuacja.  

Radny Pan Krzysztof Turski- powiedział, że dotacja o której jest mowa jest transakcją 

łączoną, ponieważ wykonany zostanie remont drogi w Osinach pod warunkiem, że 

przejmiemy tą drogę na rzecz gminy.  

Pan Wójt – potwierdził wypowiedź przedmówcy. 

Radny Pan Krzysztof Turski- zasugerował, aby przed podjęciem uchwały uzyskać od 

powiatu informacje na temat rocznych kosztów ponoszonych na drogę powiatową w Osinach 

(koszty związane z utrzymaniem dróg w okresie zimowym oraz robót cząstkowych). Rady 

powiedział, że może okazać się, że w długoterminowej inwestycji gmina więcej zapłaci za tą 

drogę niż się obecnie nam wydaje.  

Wójt Pan Andrzej Bujek- przypomniał, że Gmina Żyrzyn swego czasu miała w użyczeniu 

drogę powiatową w Osinach, ponieważ musieliśmy być wnioskodawcą w projekcie Ochrony 

Obszarów Wiejskich w celu uzyskania dofinansowania do remontu tej drogi.  Na tamten czas 
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została podpisana stosowana umowa z powiatem, w której zostały zabezpieczone  środki 

finansowe w kwocie 12 tys. zł na rok na jej  utrzymanie (remonty cząstkowe i odśnieżanie). 

Pan Wójt poinformował, że  powiat otrzymuje z MPWiK-u z tytułu pozostawienia urządzeń 

w pasie drogi powiatowej w Osinach rocznie ponad 15 tys. zł. Jeśli gmina przejmie tą drogę 

to opłaty znacznie zmaleją. Zaznaczył, że jeśli radni nie wyrażą dzisiaj zgody na przyjęcie 

proponowanego projektu uchwały to przedstawi Zarządowi Powiatu stanowisko, w którym 

oświadczy, że droga w Osinach pozostanie drogą powiatową oraz, że oczekujemy, że przez 

zarządcę zostanie ona wyremontowana. Ponadto Pan Wójt poinformował, by wydzielone 

pieniądze  w budżecie na rok 2019 w kwocie 1 200 000 zł, (które miały być przekazane dla 

powiatu na modernizacje dróg powiatowych) pozostawi w rezerwie na rok 2020. Pan Wójt 

przypomniał, że do zbilansowania budżetu na rok 2019 gmina musi zaciągnąć pożyczkę, w 

sytuacji kiedy pojawi się nadwyżka w budżecie z powodu nieprzekazania dotacji dla powiatu  

wówczas nie będziemy zaciągać pożyczki.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski – zasugerował, aby zgodzić się na propozycję 

wyremontowania drogi powiatowej w Osinach, a w zamian na rzecz gminy przejąć drogę 

powiatową w miejscowości Wola Osińska.  

Wójt Pan Marcin Sulej- poinformował, że droga powiatowa w Woli Osińskiej jest tylko w 

części drogą asfaltową, ponieważ droga przechodzi przez las i na niej rosną drzewa, następnie 

przechodzi przez miejscowości Kurów, Bronisławkę, aż do kolejnego powiatu. 

Poinformował, że jeśli chcielibyśmy przejąć tą drogę na rzecz gminy  to wszystkie pozostałe 

gminy w ciągu tej drogi muszą wyrazić na to zgodę, jak również każda gmina musi wziąć 

swój odcinek. Pan Marcin Sulej zaznaczył, że nie jest to łatwy temat, ponieważ był on już 

poruszany dwa razy i wniosek ten bardzo szybko upadł. 

Uchwała Nr III/28/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie 

udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

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

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

 „przeciw” – 0 

 „wstrzymał się” – 1 (G. Strzałkowski) 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15 

Przewodnicząca Radna Gminy Pani Teresa Gruda przypomniała radnym, że na dzisiejszej 

sesji radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć do Urzędu Gminy 

do 30 kwietnia 2019 r. łącznie z PIT -em w dwóch egzemplarzach.  

Przewodnicząca Rady przypomniała, że radni otrzymali pismo Pana Stefana Deputata w 

sprawie remontu drogi ul. Partyzantów oraz w sprawie odpowiedzi na pismo, które zostało 

złożone w grudniu 2018 r. Przewodnicząca poinformowała, że na pismo, które wpłynęło w 

grudniu została przez nią osobiście udzielona odpowiedź w formie ustnej wraz z 
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przekazaniem fotografii w dniu kiedy Pan Stefan Deputat był w Urzędzie Gminy, a następnie 

odpowiedź udzielono w formie pisemnej.  

Przewodnicząca poinformowała, że razem z radnymi z Żyrzyna była na drodze na ul. 

Partyzantów i stwierdzili, że stan techniczny na tej drodze jest bardzo ciężki. Poinformowała, 

że radni zobowiązali Pana Wójta by trzymał pieczę nad przejezdnością tej drogi. Zaznaczyła, 

że po uzgodnieniach i zatwierdzeniu budżetu na rok 2019 rada nie widzi możliwości, by 

szukać środków lub przesunięć w budżecie na remont drogi ul. Partyzantów jeszcze w tym 

roku.  

Radny Pan Zbigniew Matraszek- radny zapytał Pana Wójta, która droga gminna w 

Żyrzynie będzie w pierwszej kolejności budowana, czy droga biegnąca przy sklepie od ul. 

Zielonej, czy droga od ul. Ogrodowej w stronę ul. Plebańskiej. Zasugerował, aby na dzień 

dzisiejszy na ul. Plebańską położyć kruszony gruz celem polepszenia przejezdności drogi.  

Pan Wójt- poinformował, że gruz z PSZOK-u zostanie wywieziony na drogi gruntowe po 

polepszeniu się warunków pogodowych. Poinformował, że na zebraniu wiejskim w Żyrzynie 

rozmawiał z mieszkańcami na temat budowy dróg gminnych w Żyrzynie. Zaznaczył, że tylko 

jeden głos był „za”, aby budować drogę w pierwszej kolejności od piekarni w stronę ul. 

Partyzantów, natomiast dużo więcej głosów (kilkanaście) uważa, że w pierwszej kolejności 

powinno budować się drogę od ul. Ogrodowej do Pana Czesława Rułki w stronę ul. 

Partyzantów. Pan Wójt powiedział, że realizowana będzie druga propozycja. 

Pan Stefan Deputat-  zapytał, dlaczego tak skromną odpowiedź dostał na pismo grudniowe. 

Mieszkaniec miał również żal, że dostał fotografię w późniejszym terminie niż pozostali 

uczestnicy jubileuszu pożycia małżeńskiego.   

Wójt- poinformował, że wspólnie  z panem kierownikiem USC rozwozili zdjęcia pamiątkowe 

w listopadzie. Oznajmił, że zdjęcia wykonywane są osobom, które przyjdą na uroczystość 50-

lecia pożycia małżeńskiego. Z tego tytułu otrzymują również medale od Prezydenta RP. 

Nadmienił, że Pan Deputat na tą uroczystość przyszedł sam  i fotograf, który wykonywał 

zdjęcia nie zrobił Panu Deputatowi fotografii prywatnej ponieważ był bez żony, a dodatkowo 

Pan Deputat odmówił wykonania  zdjęcia indywidualnego. Fotograf wykonywał tylko zdjęcia 

tym osobom, które wyraziły na to zgodę. Fotograf został poproszony, aby do urzędu gminy 

przesłał mailem zdjęcie grupowe, celem jego wydrukowania w profesjonalnym zakładzie 

fotograficznym w Puławach. To zdjęcie zostało wykonanie i osobiście Pan Deputat odebrał 

zdjęcie w urzędzie gminy.  

Przewodnicząca Radna Gminy Pani Teresa Gruda- poinformowała, że odpowiedź na 

przedstawione w dniu dzisiejszym pismo Pana Deputata z dnia 3 stycznia 2019 r. nie będzie 

sporządzona i wysyłana do Pana Deputata, ponieważ odpowiedź została przekazana na 

dzisiejszym posiedzeniu sesji.  

Radny Pan Jarosław Osiak- przypomniał, że  skutkiem budowy drogi szybkiego ruchu było 

rozebranie pomnika Powstańców Styczniowych. Nadmienił, że w poprzedniej kadencji Pan 

Bakiera - architekt pochodzący z Borysowa zaprojektował piękny pomnik i jakoś zapomniano 
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o tej sprawie. Radny zapytał, czy byłaby możliwość uczcić te osoby poległe w bitwie i 

postawić pomnik, który został zaprojektowany. 

Radny Pan Zbigniew Matraszek – poinformował, że droga przy jego posesji na ul. 

Tysiąclecia w Żyrzynie oraz koło posesji Państwa Ziarków jest bardzo zaniżona, co przy 

opadach powoduje ochlapywanie domu i bramy brudną wodą. Powiedział, że droga jest 

bardzo zniszczona, asfalt jest mocno powybijany i na drodze pozostały już same kamyki. 

Pan Witold Michna- powiedział, że w najbliższym czasie pojedzie do Pani Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg i zgłosi ten problem.  

Przewodnicząca Rady- poprosiła Pana Michnę aby zgłosił zapytanie do Powiatowego 

Zarządu Dróg w Puławach w sprawie ograniczenia tonażu na drodze powiatowej w Kolinach. 

Radna powiedziała, że na tej drodze jest bardzo duży ruch samochodów ciężarowych, które 

powodują niszczenie nowo wybudowanej nawierzchni asfaltowej. Radna ponadto 

powiedziała, że na tej drodze powstały już zaniżenia, w których zalega woda opadowa, co 

również powoduje niszczenie drogi. Poprosiła by Radny Powiatowy Pan Witold  Michna 

zgłosił powyższe wnioski do PZD celem skierowaniach ich do realizacji. 

Pan Witold Michna- powiedział, że wnioski zostaną zgłoszone po odbytej komisji 

objazdowej dróg powiatowych. 

Radny Pan Krzysztof Turski- zapytał ile zostało wydanych zezwoleń na przejazd 

samochodów ciężarowych po drodze powiatowej w Woli Osińskiej. 

Pan Witold Michna- powiedział, że na tę chwilę nie za odpowiedzi i zapyta o to na 

najbliższym posiedzeniu Powiatowej Komisji Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska.  

Radny Pan Tomasz Guz- poprosił o ustawienie wiaty przystankowej na końcu wsi Żyrzyn w 

stronę miejscowości Zagrody.  

Pan Wójt przystąpił do odpowiedzi w sprawie przeniesienia pomnika. Poinformował, że 

obecnie pomnik jest przeniesiony na druga stronę drogi. W niedługim czasie koło pomnika 

będą trwały prace związane z uporządkowaniem terenu, nasadzeniem zieli, utwardzeniem 

nawierzchni oraz drogi. Wszystkie te prace będą wykonywane przez firmę MOTA-ENGIL. 

Prace te opiewają na kwotę 70 tys. zł. Pan Wójt powiedział, że pierwotnie był zamysł by 

wykonać nowy pomnik ku czci poległych w Powstaniu Styczniowym, ale ze względów 

finansowych upadł temat. Pan Wójt zaznaczył, że gmina mogłaby na ten cel co najwyżej w 

budżecie zabezpieczyć 100 tys. zł, ale na pobudowanie okazałego pomnika należałoby 

dysponować środkami około 600 tys. zł.  Poinformował, że temat był przedstawiany na 

spotkaniu u Pana Wojewody Lubelskiego z udziałem  Głównego Wojewódzkiego  

Konserwatora Zabytków oraz z panem zastępcą dyrektora ds. inwestycji GDDiA w Lublinie i 

żaden z tych przedstawicieli nie zaproponował finansowania takiego przedsięwzięcia.  

Następnie Pan Wójt  powiedział, że rozważy propozycję Pana Radnego Tomasza Guza w 

sprawie ustawienia przystanku autobusowego na końcu wsi w Żyrzynie.  
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Radny Pan Krystian Lendas- zapytał, kto powinien uprzątnąć wysypane śmiecie w lesie.  

Pan Wójt odpowiedział, że śmieci pozostawione w lesie powinien uprzątnąć właściciel 

gruntów.  

Przewodnicząca Rady- podziękowała Panu Sołtysowi wsi Kotliny za zorganizowanie 

wspólnego kolędowania. 

Pan Wójt- poinformował, że Rada Gminy Żyrzyn upoważniła Wójta do zorganizowania 

zebrań wiejskich związanych z wyborem sołtysa i rad sołeckich. Zaznaczył, że w dwóch 

miejscowościach nie wybrano sołtysa ani rady sołeckiej, tj. w Osinach i Bałtowie. Pan Wójt 

zaznaczył, że w naszej gminie funkcjonuje fundusz sołecki i jeśli mieszkańcy danych wsi nie 

wybiorą sołtysa to te sołectwa nie otrzymają funduszu sołeckiego ponieważ dana wieś nie 

będzie w stanie złożyć stosownego wniosku.  

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji o godzinie 17
30 

zamknęła III sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 

  

 

 

 


