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Protokół Nr V/19 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 5 czerwca 2019 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 Żyrzyn. 

 

Radni obecni na sesji: 

 

1. Jarosław Osiak 

2. Grzegorz Strzałkowski 

3. Teresa Gruda 

4. Krystian Lendas 

5. Leszek Kozak 

6. Jan Trybuła 

7. Adam Chachaj 

8. Zbigniew Kozdrój 

9. Krzysztof Turski 

10. Tadeusz Stachyra 

11. Marcin Barański 

12. Tomasz Guz 

13. Zbigniew Matraszek 

14. Sebastian Walaszek 

 

Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: 

 

1. Andrzej Potyra 

 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 

1. Pan Andrzej Bujek  - Wójt Gminy Żyrzyn 

2. Pan Marcin Sulej   - Zastępca Wójta Gminy Żyrzyn 

3. Pani Iwona Góźdź  -  Sekretarz Gminy Żyrzyn 

4. Pani Jadwiga Polak  -  Skarbnik Gminy Żyrzyn 

5. Pani Renata Bakiera  -  Kierownik OPS w Żyrzynie 

6. Pan Tomasz Stolat  -  Radca Prawny 

7. Pan Ryszard Mrozek  - Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania     

Problemów Alkoholowych 

8. Pan Paweł Zając  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrudkach 

9. Pan Sławomir Seredyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinach 

10. Pani Małgorzata Wolska- Król – Główna Księgowa SAPO w Żyrzynie 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 
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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 udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2018 rok, 

- podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2018 rok. 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie, 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania finansowego Biblioteki Gminnej w Żyrzynie, 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu, 

- dyskusja i zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań, 

- informacja o stanie mienia komunalnego, 

- dyskusja i podjecie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok. 

- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

- opinia regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie odnośnie wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr IV/33/2019 z 

dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

finansowanie planowanego deficytu Gminy Żyrzyn na 2019 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żyrzyn na 2019 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez 

jednostki budżetowe Gminy Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjecie uchwały. 
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14. Sprawy różne i zakończenie sesji. 

 

Ad.1 

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

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

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

Poinformowała, że radny Pan Andrzej Potyra usprawiedliwił swoją nieobecność. 

 

Ad. 2 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został 

przedstawiony w zaproszeniach na sesję i zapytała o uwagi do tak zaproponowanego 

porządku obrad. 

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

obecnym punkcie 11 tj. punktu 12 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

Powiatowi Puławskiemu oraz punktu 13 podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia na 

wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Żyrzyn. 

 

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. Chachaj, 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. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 4 

 

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

sesjami od 14 maja do 5 czerwca 2019 r. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 5 

 

Pan Wójt poinformował, że w okresie od 14 maja do 5 czerwca 2019 r. nie złożono żadnych 

interpelacji, zapytań i wniosków Radnych. 

 

Ad. 6 

 

Następnie Pan Wójt Andrzej Bujek przytąpił do omówienia Raportu o stanie gminy, który 

stanowi załącznik do protokołu.   

 

Radny Pan Sebastian Walaszek- odniósł się w do gospodarki odpadami komunalnymi. 

Radny powiedział, że ma wrażenie, że temat zawarty w przedstawionym Raporcie dotyczy 

czasu przyszłego - „że będzie się ludzi informowało, że będą przeprowadzane spotkania z 

mieszkańcami”. Zapytał, czy coś już było zrobione w temacie powiadamianiu mieszkańców o 

podwyżce cen za śmieci, czy tylko taka informacja poszła od radnych  i trzeba będzie im ciągle 

na ten temat odpowiadać. 

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- poinformował, że informacja odnośnie podwyżki za odpady 

komunalne została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na gminnej stronie 

internetowej. W BIP- ie  umieszczono również informacje na temat segregacji śmieci oraz 

harmonogram odbioru odpadów. Pan Wójt poinformował, że  śmieci zdrożały w całym kraju i 

obecnie trwają prace nad zatrzymaniem tej podwyżki. Temat jest bardzo trudny ponieważ, dla 

firm odbierających śmieci jest to bardzo dobry biznes. Wójt powiedział, że cena za śmieci w 

Powiecie Puławskim  będzie coraz wyższa, ponieważ niecka pod Puławami się zapełnia i 

będzie problem z wywozem śmieci. Problem odpadów komunalnych jest tematem 

ogólnopolskim i systematycznie zgłaszanym przez samorządy  do Ministerstwa. Pan Wójt 

poinformował, że coraz częściej w kraju  pojawiają się  tematy związane z budowaniem  

dużych regionalnych spalarni odpadów. 

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że w raporcie zabrakło mu takich zagadnień 

jak: 

• analiz dotyczących szans i zagrożeń dla gminy, 

• informacji dotyczącej -czego gminie brakuje i do czego powinna gmina dążyć, wraz z 

wyzanczonymi celami, 

• analizy porównawczej - zestawienie gminy z podobnymi gminami na bazie statusu 

społecznego i na bazie oczekiwań mieszkańców, 

• wyszczególnienia niespełnionych szans wynikających np. z olbrzymich przestrzeni 

leśnych i rezerwatów, 

• przewidywanych osiągnięć na przestrzeni lat 2020-2040, 

• informacji w sprawie ściągania inwestorów na teren Gminy Żyrzyn.  

Radny zaznaczył, że jeśli nie ściągniemy teraz lepszych inwestycji, to za kilka lat może się 

okazać, że przyjdą inwestycje mniej ciekawe np. składowisko czy też spalarnie odpadów. 

Nadmienił, że czytając Raport można stwierdzić tylko stan obecny gminy, który jest 

podtrzymywany, ale pozbawiony konkretnego pomysłu na przyszłość. 

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- powiedział, że też miał pomysł by wykonać analizę porównawczą z 
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innymi gminami, ale dokument dotyczy tylko raportu za rok 2018. Przypomniał, że przed 

wyborami dysponował i posługiwał się rożnymi dokumentami dotyczącymi oceny naszej 

Gminy, która była zestawiona na tle z innymi gminami w powiecie i województwie jak 

również na tle całego kraju. Nasza Gmina w tych badaniach uzyskała bardzo wysoki wynik, ale 

trzeba zaznaczyć, że takie badania dotyczą 4-5 lat wstecz, a nie roku poprzedniego. Jeśli chodzi 

o strategię rozwoju gminy to wszystkie takie informacje są zawarte  w przyjętych przez Radę 

Gminy Żyrzyn  dokumentach strategicznych, które są dostępne w BIP- ie. Pan Wójt zgodził się 

z przedmówcą, że w Raporcie jest brak refleksji na temat przyszłych zamierzeń i oczekiwań by 

dokument obrazował wytyczne na rok, czy dwa lata do przodu.  Zaznaczył, że ustawa określa, 

że gmina ma wykonać Raport o stanie gminy za rok ubiegły. 

 

Radny Pan Krystian Lendas- powiedział, że w Raporcie zaciekawiło go zdanie na stronie 15, 

mianowicie: „w 2018 roku nie stwierdzono istnienia dzikich wysypisk odpadów komunalnych”. 

Radny powiedział, że rozumie, iż nie stwierdzono nowych wysypisk z tamtego roku i nie 

bierze się pod uwagę tych wysypisk, które istnieją od 30 lat. Radny poprosił o zwrócenie w tej 

kwestii  uwagi przy pisaniu Raportu na przyszły rok.   

 

Pan Wójt Andrzej Bujek- odpowiedział, że w gminie nie powstają nowe wysypiska. 

Natomiast są wysypiska stare, z którymi gmina jeszcze sobie nie poradziła. Nadmienił, że 

oczekuje od Państwa Radnych informowania go o istniejących wysypiskach. Przypomniał, że 

koszty związane z uprzątnięciem wysypiska, które umiejscowione jest na gruntach gminy będą 

pokryte z budżetu gminy. Natomiast, jeśli wysypisko jest na prywatnym gruncie, to gmina 

zobowiązuje właściciela  do uporządkowania terenu na jego koszt. 

 

Radny Pan Andrzej Chachaj-  poparł sugestię Pana Wójta odnośnie funduszu sołeckiego. 

Powiedział, że w obecnym czasie fundusz sołecki jest mało skuteczny dla małych  

miejscowości. Skierował prośbę do Rady, Sołtysów i Pana Wójta o możliwość odrębnego 

spotkania celem przedyskutowania tematu i znalezienia innego rozwiązania, by móc bardziej 

wesprzeć finansowo małe miejscowości. 

 

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że fundusz sołecki już trzy lata funkcjonuje w naszej 

gminie. Gmina po rozliczeniu inwestycji dwa lata temu dostała w sumie 92 tys. zł. Są to środki 

pozyskane z zewnątrz, które przychodzą na koniec roku. Radny powiedział, że jest za 

utrzymaniem funduszu sołeckiego ponieważ, każda miejscowość jest doceniana i nawet w tych 

mniejszych miejscowościach można wykonać drobne prace remontowe np. zakupić wiatę 

przystankową, oświetlić plac zabaw itp. 

Następnie Radny powrócił do tematu podwyżki cen za śmieci. Jego zdaniem najwięcej 

kosztują odpady gruzowe, które składowane są na PSZOK- u w Żyrzynie. Zaproponował, aby 

zobowiązać firmy remontowe by odpady gruzowe wywozili w specjalnie przeznaczone do tego 

miejsce, a następnie zostały one utylizowane. 

Radny poruszył temat związany z usuwaniem azbestu na terenie gminy. Zaznaczył, że 

większość mieszkańców naszej Gminy wymieniła eternitowe pokrycia dachowe swoich 

domów na blachę, natomiast budynki gospodarcze takie jak obory i stodoły, które były 

budowane w dawnych czasach, w większości nie są już użytkowane i ich właścicieli po prostu 

nie stać na wymianę dachu, ponadto większa część budynków nadaje się już tylko do zburzenia. 

Radny oznajmił, że z perspektywy czasu widzi, że  źle się trochę stało, że w planie  
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perspektywicznym nie została ujęta inwestycja pobudowania  stacji benzynowej w obrębie 

drogi S 17 w pobliżu Żyrzyna. Jak również szkoda, że na terenach, które wydzielone są pod 

usługi na tzw.  „Kresach Borysowskich” nie pobudowano w owym czasie kanalizacji by 

spokojnie mogły rozwijać się i budować różne firmy. 

 

Radny Pan Tadeusz Stachyra- powiedział, że o rozdysponowaniu środków z funduszu 

sołeckiego decydują mieszkańcy wsi i jeśli by tego funduszu nie było, to inwestycji byłoby 

dużo mniej, a tak zawsze co roku mieszkańcy o czymś mogą zadecydować. Radny uważa, że 

fundusz sołecki powinien zostać i nie powinniśmy go w  ogóle ruszać. 

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- odniósł się do funduszu sołeckiego. Poparł wypowiedź 

Pana Adama Chachaja. Radny powiedział, że powinniśmy się zastanowić jak on powinien 

działać w sposób sprawiedliwy wobec wszystkich miejscowości i absolutnie nie oznacza, to że 

trzeba go likwidować. 

Radny uważa, że tereny na tzw. „Kresach Borysowskich” powinny być przeznaczone jak 

najszybciej pod inwestycje,  ponieważ gmina potrzebuje pieniędzy. 

W sprawie cen za śmieci radny powiedział, że powinniśmy zakomunikować mieszkańcom co 

gminę najwięcej kosztuje i w jaki sposób mogą oni tego unikać. 

 

Radny Pan Adam Chachaj- powiedział, że nie chce aby przez radnych było odebrane, że jest 

za likwidacją funduszu sołeckiego. Powiedział, że jest za tym by stworzyć inny model. 

 

Pan Wójt- wyjaśnił, że to Rada Gminy podjęła decyzję o utworzeniu funduszu sołeckiego.  

Argument podstawowy utworzenia funduszy był taki, że dostajemy zwrot środków za 

poniesioną inwestycję chociaż państwo z roku na rok oddaje nam coraz mniej, ponieważ co raz 

to więcej gmin przystępuje do utworzenia funduszu sołeckiego, a pula pieniędzy na refundację 

jest ograniczona. Na początku Gmina mogła się ubiegać o 70% refundację, a obecnie jest to 

około 50%. Fundusz musi być wydany w danym roku i rozliczony, inaczej nie możemy starać 

się o refundację. Środków z funduszu nie można pożyczać, przenosić z roku na rok. Wójt 

powiedział, że mając 15 sołectw, czyli 15 funduszy, niektóre sołectwa dzielą swój fundusz na 

2- 3 zadania i w ten sposób zadania się mnożą. Rada musi poważnie się zastanowić, bo jeżeli w 

danej miejscowości sołectwo uważa, że jest im bardzo potrzebna świetlica, która w sezonie 

zimowym musi być ogrzewana i prowadzona przez zatrudnioną osobę,  to trzeba sobie zdawać 

z tego sprawę, że to wszytko kosztuje. Gmina w takim wypadku przekazuje pieniądze na 

utrzymanie tego zadania. Drugie sołectwo nie ma takiej świetlicy, to przeznacza fundusz na co 

innego. Jeżeli w danym sołectwie chcą utrzymywać działalność, która jest pewnym 

obciążeniem dla budżetu,  to gmina zamiast realizować  15 zadań, wydaje na bieżące wydatki 

m.in. na utrzymanie świetlic.  

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- zaproponował, aby obok funduszu sołeckiego stworzyć 

fundusz równości, który będzie wyliczany według stanu danego sołectwa - tego co ono ma, 

tego czego nie ma - by w perspektywie czasu sołectwa mogły się ze swoim stanem wyrównać. 

 

Radna Pani Teresa Gruda- powiedziała, że po przeczytaniu Raportu można powiedzieć, iż 

finanse są bardzo stabilne, dochód wzrasta, dług jest na bezpiecznym poziomie, i to wszystko 

bardzo cieszy. Zaznaczyła, że jeśli chodzi o kwestię porównawczą, o której mówił Pan 
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Strzałkowski, to każda gmina umieszcza swój Raport  na swojej stronie w BIP i każdy z nas 

może dokonać takiego porównania. Powiedziała, że osobiście takie porównanie naszej Gminy 

dokonała z Gminą Końskowola  i po pierwszym otwarciu ich Raportu się zachłysnęła bo 

kolorowo i barwnie przedstawiono wykresy, natomiast z treści to niewiele wynikało. Gmina 

Końskowola porównuje dochód z naszą gminą względem wskaźnika dochodu podatkowego, a 

nie dochodu, z którego nasza gmina uzyskuje na jednego mieszkańca, ponieważ nie 

wyglądaliby tak barwnie jak nasza gmina. W gminie Końskowola pozyskano tylko 2 mln zł z 

dotacji, a nasza gmina pozyskała aż 6 mln zł. Raport Gminy Końskowola zawiera 150 stron, a 

u nas jest 30 stron. Nasz Raport jest bardzo zwięzły, obrazowy, czyta się bardzo lekko. 

Niepokojące wnioski wynikające z naszego Raportu dotyczą oświaty, ponieważ subwencja 

oświatowa wynosi 4 587 541 zł, natomiast z budżetu dokładamy 4 657 129 zł i powinniśmy 

zastanowić się jak rozwiązać ten problem. 

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski-  powiedział, że ma inne obiekcje niż Pani 

Przewodnicząca. Dodał, że Raport nie obrazuje wszystkich rzeczy. Gmina Żyrzyn nie może 

porównywać się z Gminą Końskowola ani z żadną inną gminą w pobliżu, gdyż powinniśmy 

sięgać dużo wyżej i dużo dalej. Nadmienił, że w Raporcie nie chodzi o to, by był pozytywny, 

powinien ujawniać i stawiać cele oraz wyzwania. 

 

Więcej zgłoszeń do dyskusji nie było. 

 

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia 

wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie 

tj.; 

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

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

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

 

Wprowadzenia do punktu 7 porządku obrad dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek. Poinformował, 

że zarządzeniem Nr 16/2019 z dnia 22 marca 2019 r. przedłożył sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2018 rok. Zostało ono wysłane Radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a 

także zamieszczone na stronie internetowej w BIP Urzędu Gminy. Nadmienił, że wszystkie 

sprawozdania były szczegółowo omawiane na Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej, 

Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego. 

Pan Wójt rozpoczął od omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. 

Zaznaczył, że dochody zostały zrealizowane w wysokości 30.882.160,16 zł, co stanowi 91,41% 

planu. Wójt omówił poszczególne źródła zawarte w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy za 2018 rok, które stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie Pan Wójt przystąpił do omówienia wydatków. Wydatki zostały zrealizowane w 

wysokości 33.586.630,87 zł, co stanowi 91,51% planu. Pan Wójt szczegółowo przedstawił 
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wydatki w poszczególnych działach - zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku do protokołu. 

Wyjaśnił, że wydatki dzielą się na kilka grup. Pierwsza grupa wydatków dotyczy finansowania 

z udziałem środków UE. Druga grupa wydatków została poniesiona na zadania administracji 

rządowej, na które składają się m.in. zwrot podatku akcyzowego, wypłata zasiłków rodzinnych. 

Poinformował, że na zadania własne wydatkowano kwotę 18 861 871,47 zł m.in.- na wydatki 

związane z budową kanalizacji i budową wodociągu – 136 210,49 zł, wydatki na utrzymanie i 

budowę dróg gminnych- 1 797 948,40 zł, utrzymanie mienia komunalnego łącznie z zadaniami 

inwestycyjnym –303 727,31 zł, aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego – 

69 512,00 zł, funkcjonowanie Rady Gminy to koszt rzędu 53 793,34 zł, wydatki urzędu 1.466 

458,52 zł, utrzymanie straży pożarnej 229 638,96 zł, utrzymanie oświaty łącznie z 

utrzymaniem świetlic 8.749.892,81 zł. Następnie Wójt przystąpił do omówienia wydatków 

związanych z: 

 

•  realizacją ustawy śmieciowej, które wyniosły 725 228,45 zł, 

•  oświetleniem ulicznym – 177 840,83 zł 

•  dopłatą MZK, dla Miasta Puławy-218 200,00 zł 

•  dofinansowaniem dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg powiatowych w 

kwocie  1 208 056,41 zł. 

 

Podsumowując rok 2018 Pan Wójt poinformował, że przedstawiony w sprawozdaniu przebieg 

z wykonania budżetu za 2018 r. jest zgodny z przepisami prawa. W 2018 roku zostały spłacone 

raty kredytu i pożyczki w kwocie 1.294.904,00 zł, a na koniec 2018 roku zadłużenie z tytułu 

zaciągniętego kredytu i pożyczki wyniosło 3.661.212,00 zł. 

Potem Pan Wójt przystąpił do omówienia sprawozdań jednostek, które utworzyły rachunki 

dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak również sprawozdanie z planu 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie oraz planu 

finansowego Biblioteki Gminnej w Żyrzynie. 

 

Treść wszystkich sprawozdań stanowi załącznik do protokołu. 

 

Skarbnik Gminy Pani Jadwiga Polak- poinformowała, że Gmina sporządza dwa bilanse. 

Pierwszy bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ukazuje środki na 

koniec roku  wraz z zadłużeniem, należnościami oraz zobowiązaniami. Drugi dokument 

bilansu dotyczy jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, w którym 

wyszczególnione są miedzy innymi aktywa trwałe jakie Gmina posiada na koniec roku. Środki 

trwałe netto wynoszą ok. 42 mln zł, akcje Lubelskiej Giełdy Rolno- Ogrodniczej w ilości 20 

sztuk na kwotę 2 tys. zł oraz 803 udziały w spółce Gminy Miasta Puławy na kwotę 403 tys. zł. 

 

Treść bilansów stanowią załącznik do protokołu.  

 

Sekretarz Gminy Pani Iwona Góźdź- zapoznała z pozytywną opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2018 rok. 

 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 
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Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że budżet jest bardzo dobrze wykonany. Podziękował za 

wykonanie dużych inwestycji, czyli za pobudowanie hali sportowej w Żyrzynie oraz za 

trwającą budowę budynku DPS. Powiedział, że utworzenie DPS- u jest bardzo potrzebne, 

ponieważ coraz więcej jest ludzi starych, samotnych, schorowanych, potrzebujących pomocy. 

Dlatego też, ta inwestycja jest bardzo dużym plusem dla gminy.  Ponadto radny zaznaczył, że 

wykonano w zeszłym roku bardzo dużo inwestycji drogowych. 

Zauważył, że Gmina będzie miała za niedługo duży problem z finansowaniem oświaty i jeśli 

Ministerstwo w tym temacie nie pomoże to Gmina w przyszłym roku będzie musiała 

zmniejszyć ilość inwestycji w zamian za utrzymanie oświaty na terenie gminy Żyrzyn. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy- poparła głos przedmówcy. Dodała, że budżet jest wykonany 

bardzo solidnie i na wysokim poziomie.     

 

Radny Pan Adam Chachaj- powiedział, że jest problem z finansowaniem oświaty, ale ten 

problem nie wynika z naszych decyzji jako Gminy, lecz jest wynikiem decyzji jakie zapadły na 

szczeblu rządu odnośnie likwidacji gimnazjów oraz całej reformy szkolnictwa, a Gmina dziś 

zbiera tego owoce. Dodał, że na oświacie i młodych ludziach nie możemy oszczędzać. Radny 

poparł wypowiedź radnego Pana Jana Trybuły, że trzeba będzie zrezygnować w jakimś stopniu 

z inwestycji, a ratować oświatę. 

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że ubywa mieszkańców w gminie Żyrzyn- 

młodzi ludzie uciekają do dużych miast, a starsi uciekają na „drugi świat”. Zaznaczył, że  jeśli 

chcemy by wszytko sprawnie działało w naszej gminie, to trzeba się zastanowić nad kwestią 

przyciągnięcia ludzi do naszej Gminy. Gmina powinna stworzyć tak  komfortowe warunki, by 

ludzie po zakończeniu edukacji wracali do naszych stron, chcieli tutaj funkcjonować i rozwijać 

Gminę. 

 

Więcej uwag nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda poddała pod głosowanie sprawozdania z 

wykonania: 

 

• budżetu Gminy Żyrzyn za 2018 rok, 

• sprawozdania finansowego, 

• planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie, 

• planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Żyrzynie 

 

Sprawozdania zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednomyślnie tj.: 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść wszystkich sprawozdań stanowi załącznik do protokołu. 
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Pan Wójt Andrzej Bujek- przedstawił informację o stanie mienia komunalnego na dzień 

31.12.2018 roku, które stanowi załącznik do protokołu. Poinformował, że powierzchnia 

gruntów w stosunku do roku 2017 uległa zmianie w wyniku nowej aktualizacji /podziały, 

zmiany, sprzedaż, przyjęcie, inwentaryzacja powykonawcza/.   W 2018 roku doszły do zasobu 

grunty o pow. 0,4360 ha /Borysów, Żyrzyn/. Sprzedano grunty o pow. 0,10 ha w miejscowości 

Wilczanka. Pan Wójt poinformował, że na terenie gminy jest 14 lokali mieszkalnych, które 

mieszczą się w 6 budynkach komunalnych, stanowiących własność gminy. Powierzchnia tych 

mieszkań ogółem- 714,7 m2 . 

 

Uwag do przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta 

Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 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. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 

 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z 

tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew 

Matraszek- odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu  absolutorium Wójtowi Gminy 

Żyrzyn. 

 

Treść uchwały Nr 2/1/2019 Komisji Rewizyjnej z dnia 8 maja 2019 r. stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Sekretarz Gminy Pani Iwona Góźdź – przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Pan Sebastian Walaszek- pogratulował Panu Wójtowi. Oznajmił, że w każdym 

aspekcie rok 2018 był dobry. Życzył Wójtowi i Radnym, aby kolejne lata wspólnej kadencji nie 

były gorsze od minionego roku. 
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Radny Pan Krzysztof Turski-  pogratulował Panu Wójtowi za wykonie budżetu za rok 2018. 

Oznajmił, że budżet został wykonany bardzo dobrze. Poprosił, by przy tworzeniu przyszłego 

budżetu Radni pamiętali, że jesteśmy jedną gminą, która ma kilka sołectw i przy rozpatrywaniu 

wniosków oraz zadań na przyszły rok pomyśleć o miejscowościach, które zostały ominięte w 

tym roku. 

 

Więcej uwag nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Żyrzyn- poddała pod głosowanie uchwałę o udzieleniu 

absolutorium Wójtowi Gminy. 

 

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu wykonania budżetu za 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. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wójt Andrzej Bujek- podziękował za wysoką ocenę jego pracy i całego urzędu. Powiedział, 

że jest to wspólne osiągniecie. Serdeczne podziękowania złożył Panu Marcinowi Sulejowi, 

Pani Beacie Osiak oraz Pani Jadwidze Polak, którzy pomagają w realizacji pozyskiwania 

funduszy zewnętrznych oraz w ich rozliczaniu, czego owocem są liczne gminne inwestycje. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 min. przerwę w obradach. 

 

Po przewie Przewodnicząca wznowiła obrany. Poinformowała, że na sali obecnych  jest 13  

radnych, a radny Pan Jan Trybuła się zwolnił. 

 

Ad. 9 

 

Punkt dotyczący uchylenia uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr IV/33/2019 z dnia 13 maja 2019 

roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego 

deficytu Gminy Żyrzyn na 2019 rok został omówiony przez Pana Wójta Andrzeja Bujka. 

Pan Wójt wyjaśnił, że Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła uwagę, że Rada Gminy 

niepotrzebnie podjęła Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu, ponieważ Rada Gminy 

podejmując Uchwałę budżetową na rok 2019 zapisała, że taki kredyt w roku 2019 zostanie 

zaciągnięty. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia 



12 

 

uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr IV/33/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Żyrzyn na 2019 rok została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok 

dokonał Wójt Gminy Żyrzyn Pan Andrzej Bujek. Poinformował, że zmiany, które 

wprowadza się do uchwały budżetowej dotyczą wydatków, tj.:  

 

 zwiększenie środków w kwocie 20.000 zł na inwestycję związaną z wyminą wodociągu 

w Żyrzynie na ul. Polnej w stronę ul. Partyzantów oraz na ul. Pałacowej od ul. 

Tysiąclecia w kierunku gorzelni.  

 przeznaczenie 5.000,00 zł w formie dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w 

Puławach na wparcie funduszu dotyczącego zautomatyzowania bram garażowych, 

 zwiększenie rezerwy budżetowej- ok. 200.000 zł, która pozwoli gminie na 

rozstrzygniecie przetargów  związanych z remontami dróg, które są uwzględnione w 

budżecie na 2019 rok. 

 zwiększenie środków na remont budynku dawnej szkoły w Bałtowie w kwocie 

100.000zł. Pan Wójt poinformował, że zasadne jest by tę inwestycję wykonać jeszcze w 

tym roku  dla pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. 
 

Pan Wójt oznajmił, że środki na wydatki zostały przeniesione z zarezerwowanej puli na 

przebudowę drogi Kotliny- Żyrzyn. Powiat to zadanie będzie realizował w systemie dwuletnim, 

dlatego też część środków możemy przenieść na wykonanie innych inwestycji. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan 

Krzysztof  Turski odczytał pozytywną  opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 
Radny Pan Jarosław Osiak- poprosił radnych o poparcie projektu uchwały. 

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowki- powiedział, że ma pewne obawy do przedstawionych 

zmian do budżetu. Powiedział, że środki budżetowe są już rozdysponowywane na rok 2019- 

2020, a miejscowości ominięte z inwestycjami na ten rok, dalej nie będą miały siły przybicia 

uczestnictwa w budżecie w roku  przyszłym.  

 

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w 
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uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok została przyjęta w głosowaniu jawnym, 

większością głosów tj.; 

 

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, , S. Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 2 (G. Strzałkowski, K. Turski) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 

 
Punkt 11 porządku obrad w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił Pan 

Wójt Andrzej Bujek. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów 

tj.; 

 

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, , S. Walaszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 2 (G. Strzałkowski, K. Turski) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu został przedstawiony 

przez Pana Wójta Gminy Żyrzyn. Poinformował, że przyjmując omawianą uchwałę 

jednocześnie straci moc Uchwała Rady Gminy Żyrzyn Nr IV/34/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w 

sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan 

Krzysztof  Turski odczytał pozytywną  opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia 

pomocy Powiatowi Puławskiemu została przyjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów 

tj.; 
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• „za” – 12 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, , S. Walaszek K. Turski). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 1 (G. Strzałkowski,) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 

 

Wprowadzenie do tematu w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez 

jednostki budżetowe Gminy Żyrzyn dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek. Poinformował, że 

został przekazany budynek hali sportowej w zarząd Pani Iwonie Kozłowskiej - Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Przyjmując przedstawiony projekt uchwały gmina w ten 

sposób chce dać szkole możliwość gromadzenia pieniędzy bezpośrednio na swoim rachunku 

bankowym z tytułu wynajmu hali przez osoby fizyczne i stowarzyszenia. Zgromadzone środki 

na tym rachunku będą wydawane na zakup środków czystości i remonty. Pan Wójt zaznaczył, 

że te pieniądze nie mogą być wydawane na wynagrodzenia dla personelu.  

 

Radny Pan Tomasz Guz- poprosił Radnych o poparcie projektu uchwały. 

 

Radny Pan Sebastian Walaszek- zapytał, kto będzie decydował o wysokości wynajmu za 

halę. 

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- odpowiedział, że o tym będzie decydował dyrektor szkoły.  

 

Rady Pan Krzysztof Turski- zapytał, czy dyrektor szkoły będzie z kimś ustalał te stawki, by 

nie zostały one zawyżone  lub zaniżone. 

 

Wójt Pan Andrzej Bujek-  powiedział, że Pani dyrektor szkoły na pewno zrobi rozeznanie co 

do ceny wynajmu i ewentualnie może przedstawić te propozycje do wiadomości Radzie Gminy 

Żyrzyn na posiedzeniu Komisji Oświaty. 

 

Radny Pan Zbigniew Matraszek- zapytał, czy klub „Żyrzyniak” również będzie musiał 

płacić za korzystanie z  hali sportowej.  

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- odpowiedział, że będzie musiał również ponosić koszty i w 

związku z tym w budżecie trzeba będzie zwiększyć dotację  dla klubu „Żyrzyniak”.  

 

Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie 

gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Żyrzyn 

została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, T. Stachyra, G. Strzałkowski, S. Walaszek K. Turski). 

• „przeciw” – 0 

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

 

Ad. 14 

 

W sprawach rożnych zabrał głos radny Pan Sebastian Walaszek. Radny poinformował, że 

mieszkańcy zgłaszają potrzebę pobudowania spowalniacza drogowego przy Szkole 

Podstawowej w Żyrzynie celem poprawienia bezpieczeństwa uczniów szkoły. Radny zapytał, 

kto decyduje o takich sprawach.  

Ponadto zapytał, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na chodnikach przy ul. 

Tysiąclecia w Żyrzynie. 

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- wyjaśnił, że jeśli posesja graniczy z chodnikiem to utrzymanie 

porządku chodnika i do połowy jezdni jest obowiązkiem właściciela posesji, natomiast jeśli nie 

graniczy chodnik z posesją to utrzymanie czystości należy do zarządcy drogi w tym przypadku 

do Zarządu Dróg Powiatowych w Puławach.  

Pan Wójt poinformował, że jest opracowany projekt techniczny dotyczący przebudowy drogi 

ul. Tysiąclecia. Zaznaczył, że  projekt nie uwzględnia wykonania spowalniacza przy szkole.  O 

wykonaniu spowalniacza na tym odcinku drogi podejmuje decyzje zarządca drogi, który będzie 

musiał uzgodnić to z organizacją ruchu o szczebel wyżej, czyli z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich.  

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowki- przychylił się do wniosku Pana Sebastiana Walaszka o 

wykonanie  spowalniacza na drodze przy szkole w Żyrzynie. Poprosił o zgłoszenie do powiatu 

wniosku o wykonanie prac naprawczych na nawierzchni asfaltowej przy końcu miejscowości 

Borysowa oraz o obkoszenie poboczy przy drogach powiatowych. 

 

Radny Pan Tomasz Guz- poparł wniosek Pana Sebastiana Walaszka o wykonanie 

spowalniacza na jezdni koło szkoły. Poprosił o zamontowanie wiaty przystankowej koło 

kościoła. 

 

Zastępca Wójta Pan Marcin Sulej- powiedział, że za późno jest by na tym etapie 

modyfikować wniosek dotyczący przebudowy drogi ul. Tysiąclecia, ponieważ są już 

powydawane decyzje środowiskowe, a projekt złożony jest do Urzędu Marszałkowskiego. 

Najszybszym rozwiązaniem będzie  wykonie przebudowy drogi zgodnie z obecnym planem 

technicznym, a po zakończeniu robót złożyć wniosek do powiatu o położenie na drodze 

takiego elementu spowalniającego.  

 

Radna Pani Teresa Gruda- powiedziała, że z doświadczenia wie, że aby spowalniacze się 

sprawdziły na wysokości szkoły to należałoby położyć z jednej i z drugiej strony celem 

upłynnienia ruchu samochodowego  przy szkole. Zadaniem Radnej jeśli zostanie zainstalowany 

jeden spowalniacz na wysokości szkoły to jest obawa, że może być wówczas więcej złego niż 

dobrego.  

 

Radny Pan Tadeusz Stachyra- powiedział, że najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i 

należy poważnie się zastanowić, w którym miejscu zamontować spowalniacz, ponieważ jest 
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bardzo potrzebny.  

 

Radny Pan Zbigniew Matarszek- poprosił o naprawienie ogrodzenia przy boisku 

naprzeciwko sklepu spożywczego „Groszek” w Żyrzynie. 

 

Przewodnicząca rady Gminy Żyrzyn Pani Teresa Gruda- poinformowała zebranych, że 

zmarła mama byłego Przewodniczącego Rady Gminy Pana Wojciecha Olszaka. Pogrzeb 

odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 15:00.  

Radna przypomniała Panu Adamowi Chachajowi o obowiązku złożenia oświadczenia 

majątkowego  do 30 maja 2019 r.  

 

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 18
00 

zamknęła V sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 


