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Protokół Nr VIII/19 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 25 listopada 2019 roku. 

 

Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 14 
00

 i trwała do godz. 18
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. Adam Chachaj 

8. Zbigniew Kozdrój 

9. Krzysztof Turski 

10. Marcin Barański 

11. Tomasz Guz 

12. Zbigniew Matraszek 

13. Andrzej Potyra 

14. Sebastian Walaszek  

15. Tadeusz Stachyra 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 

1. Pan Andrzej Bujek   - Wójt Gminy Żyrzyn 

2. Pan Marcin Sulej    - Zastępca Wójta Gminy Żyrzyn 

3. Pani Małgorzata Wolska- Król - Skarbnik Gminy Żyrzyn 

4. Pan Tomasz Stolat   - Radca Prawny 

5. Pani Beata Osiak    - Dyrektor SAPO w Żyrzynie 

6. Pan Paweł Zając   - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrudkach 

7. Pan Sławomir  Seredyn  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinach 

8. Iwona Kozłowska   - Dyrektor Szkoły podstawowej w Żyrzynie 

9. Joanna Kuś    - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Żyrzynie 

 

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. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2018/2019. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spotu i Pomocy Społecznej, 
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- dyskusja i podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żyrzyn na 2019 r. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjecie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 

rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

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

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od 

jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości 

stawek procentowych tych bonifikat. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjecie uchwały. 

13. Podjecie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjecie uchwały. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjecie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między 

Gminą Żyrzyn, a Gminą Ryki w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji 

publicznego transportu zbiorowego. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

17. Informacja Wójta Gminy Żyrzyn o oświadczeniach majątkowych pracowników 

samorządowych złożonych za 2018 rok. 

18. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Żyrzyn o oświadczeniach majątkowych 

Radnych Rady Gminy Żyrzyn złożonych na początku kadencji rady gminy i za 2018 

rok. 

19. Sprawy różne i zakończenie sesji. 

 

 

Ad.1 

 

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

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

obecnych jest 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał.   

 

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 wycofanie z porządku obrad punku 15 w 

brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i 

trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żyrzyn lub jej jednostkom 

organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób 

uprawnionych do udzielenia ulg”. 

 

Radni w głosowaniu jawnym jednomyślnie zaakceptowali (15 głosów „za”) wniosek 

dotyczący wycofania punktu 15 z porządku obrad.  

 

Następnie Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad; 

 punktu 15 w brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Żyrzyn”, 

 oraz punku 16 w brzmieniu: „ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia między Gminą Żyrzyn, a Gminą Ryki w zakresie 

realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego”. 

 

Radni w głosowaniu jawnym jednomyślnie (15 głosów „za”) zaakceptowali powyższe 

zmiany zaproponowane przez Pana Wójta do porządku obrad.  

 

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.: 
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• „za” – 15 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A Potyra, 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” – 15 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, 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 

 

PanWójt Andrzej Bujek, przedłożył informację z działań Wójta podejmowanych między 

sesjami od 1 października do 25 listopada 2019 r. 

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

 

Pan Wójt poinformował, że w okresie od 30 września 2019 r. do 25 listopada 2019 roku 

wpłynęła jedna interpelacja od Pana Grzegorza Strzałkowskiego w sprawie przeprowadzenia 

spotkań informacyjnych z właścicielami gruntów, które zostały wskazane w uchwale Rady 

Gminy Żyrzyn do objęcia opłatą adiacencką. Treść interpelacji wraz z odpowiedziami 

umieszczone są na stronie internetowej BIP gminy Żyrzyn w zakładce rada 

gminy/interpelacje i wnioski. 

 

Ad. 6 

 

W kolejnym punkcie porządku obrad Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek 

Oświatowych w Żyrzynie Pani Beata Osiak szczegółowo omówiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2018/ 2019. Nadmieniła, że 

obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2018/2019 wynika z dyspozycji art. 264 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe; art. 11 ust. 7 ustawy- 

Prawo oświatowe. Poinformowała, że niniejsza informacja na temat realizacji zadań 

oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego w 

gimnazjum i w klasach ósmych szkoły podstawowej wysłana została wszystkim radnym oraz 

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 



5 
 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

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

Guz odczytał pozytywną opinię Komisji w sprawie informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2018/2019 

Przewodnicząca Rady wyraziła zadowolenie z osiągnięć uczniów i ogromnego wkładu pracy 

wniesionego przez nauczycieli wszystkich szkół. Szczególne gratulacje złożyła na ręce 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrudkach Pana Pawła Zająca za uzyskany bardzo wysoki 

wynik egzaminacyjny w klasach ósmych z języka polskiego.  

Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku 2018/2019 

została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, tj.: 

 „za”- 15 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, 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 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn 

w roku szkolnym 2018/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 7 

Skarbnik Pani Małgorzata Wolska- Król przystąpiła do omówienia punktu 7 porządku 

obrad w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok. Po omówieniu 

wszystkich zmian 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 VIII/57/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok została podjęta w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie, tj.: 

 „za”- 15 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, 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 uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 8 

Punkt dotyczący zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił Wójt Gminy Żyrzyn Pan 

Andrzej Bujek. 

Uwag do powyższego projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 

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

 „za”- 15 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, 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 uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9  

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2020 rok dokonał Wójt Pan Andrzej Bujek. Zaproponował 

obniżenie średniej ceny skupu żyta ustalonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 54 zł za 

1 dt.  

Pan Wójt poinformował, że Rada Gminy ma możliwość obniżenia górnej stawki 

przyjmowanej do podatku leśnego. Przypomniał, że w naszej gminie od lat ten podatek jest 

wysoki i nie proponuje znacznego obniżenia. Dodał, że cena drewna za trzy kwartały w 2019 

r. została określona na 194,24 zł i podatek leśny na cały rok będzie  wynosić 42,73 zł z ha 

lasu.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Pan 

Marcin Brański– odczytał  negatywną opinię Komisji do projektu uchwały. Poinformował, 

że Komisja zaproponowała kwotę 52, 00zl za 1q, która została przyjęta w głosowaniu jawnym 

większością głosów.   

Treść opinii wraz z wnioskiem Komisji stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski- poinformował, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały i w 

trakcie dyskusji złożono wniosek o obniżenie średniej ceny skupu żyta do kwoty do 52,00 zł 

za 1 q. Projekt uchwały łącznie z przyjętym wnioskiem uzyskał jednomyślnie opinię 

pozytywną.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 
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Wójt Gminy poinformował Radnych, że akceptuje wnioski komisji w sprawie obniżenia 

ceny Zyta do kwoty 52 zł za 1 q. 

Uwag do projektu uchwały po zmianie kwoty na 52,00 zł nie było.  

Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 

rok została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, tj.: 

 „za”- 15 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, 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 uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 10 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych został zreferowany przez Wójta Pana Andrzeja Bujka. Po szczegółowym 

omówieniu projektu uchwały Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności 

Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan Krzysztof Turski- odczytał pozytywną opinię 

do projektu uchwały wraz z wnioskiem o zmianę stawki opłaty rocznej za zajęcie 1m
2 
 

powierzchni pasa drogi gminnej (§3 ust. 1 pkt.1) na kwotę 100 zł. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 

ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych została podjęta w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie, tj.: 

 „za”- 15 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, 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 uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 11 

Omówienia kolejnego punktu w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku 

dokonała Pani Sekretarz Iwona Góźdź.   
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Po omówieniu w/w projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii 

poszczególnych Komisji dotyczących projektu uchwały. 

Sekretarz Gminy Pani Iwona Góźdź odczytała pozytywną opinię Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do projektu uchwały.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  

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

Pan Tomasz Guz- przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

 Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie, tj.: 

 „za”- 15 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, 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 uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 12 

Wójt Pan Andrzej Bujek przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie określenia 

warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski- odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  

Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 

określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat została podjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie, tj.: 

 „za”- 15 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 
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Z. Matraszek, J. Osiak, A. Chachaj, 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 10 min przerwę.
 

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

jest 15 radnych. 

Ad. 13 

 

Wprowadzenia do punktu 13 porządku obrad dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek. 

Poinformował, że przyczyną podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jest ogromny  wzrost stawek ZUK Puławy. Powiedział, że koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Żyrzyn w okresie od 1.01.2019 r. do 

30.09.2019 r. przekroczyły dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi o kwotę 114.064,40 zł.  

ZUK Puławy od 1 września 2019 r. podniósł stawki opłat za tonę zagospodarowania 

odpadów:  5 krotnie za opakowania z papieru i tektury i opakowania z tworzyw sztucznych 

z 10 zł/t do 50 zł/tonę, 3 krotnie odpady ze szkła z 10 zł/t do 30 zł/t, 10 krotnie inne odpady  

selektywnie zbierane z 10 zł./t do 100 zł./t. Wzrosły również koszty zagospodarowania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z 369 do 460 zł./t oraz odpadów 

wielkogabarytowych z 385 do 550 zł./t.  

Natomiast od 1 stycznia 2020 r. założony jest jeszcze większy wzrost cen za 

zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych np. opakowania z papieru i tektury z 

50 zł./t na 115 zł./t, opakowania z tworzyw sztucznych z 50 zł/t na 165 zł/t,  selektywnie 

zbierane odpady opakowaniowe ze 100 zł/t na 250 zł/t.  

Przyjmując, że ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów nie ulegnie wzrostowi 

w stosunku do roku bieżącego (aczkolwiek analiza poprzednich lat wskazuje, że ilość 

odpadów rośnie) to opłata za zagospodarowanie odpadów od stycznia 2020 r. w stosunku do 

cen obowiązujących do sierpnia 2019 r. wzrośnie o około 52 %. 

Wzrost kosztów systemu spowodowany jest między innymi wzrostem kosztów pracy 

i mediów ponoszonych przez ZUK w Puławach oraz wzrostem opłaty za składowanie 

odpadów zmieszanych wnoszonej przez Zakład do Urzędu Marszałkowskiego. Opłata ta 

wynosi w 2019 r. – 170 zł/t, a w 2020 r. będzie wynosić 270 zł/t. (wzrost o 58,82%). 

Analizując sytuację na rynku zagospodarowania odpadów komunalnych w naszym kraju, 

przewiduje się duży wzrost cen za zagospodarowanie odpadów (ZUK Puławy zakłada ten 

wzrost na poziomie 52% oraz przewiduje wzrost cen za odbiór i transport  o 15 %) niezbędny 

jest zatem wzrost kwot opłat dla zbilansowania systemu w 2020 r. w Gminie Żyrzyn. 

Koszty systemu w Gminie Żyrzyn w roku 2020 na podstawie w/w wskaźników powinny się 

zamknąć kwotą 1.174.642 zł. 
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Przychody z nieruchomości niezamieszkałych przy założeniu maksymalnych stawek 

ustawowych wyniosą 39.652 zł.  

Przy tym założeniu przychody z nieruchomości zamieszkałych powinny wynieść 1.134.990 zł.  

Pan Wójt przypomniał, że obecnie w gminie obowiązuje Uchwała Nr III/22/2019 Rady Gminy 

Żyrzyn z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, w 

której ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny od gospodarstwa domowego 1,2,3, 4 i więcej osobowego.  

1) 17 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna 

osoba (takich gospodarstw w systemie jest obecnie 285), 

2) 28 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie 

osoby (takich gospodarstw w systemie jest obecnie 425), 

3) 39 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują trzy 

osoby (takich gospodarstw w systemie jest obecnie 223), 

4) 45 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują cztery i 

więcej osób (takich gospodarstw w systemie jest obecnie 763). 

Przy 100 % wpłatach daje to przychód roczny w kwocie 717.324zł. 

Dla zbilansowania systemu w 2020 r. należy zwiększyć przychody o 58,25 %, co da kwotę 

przychodu w 2020 r.- 1.135.182 zł.  

Wobec powyższego Pan Wójt zaproponował następujące nowe stawki do wprowadzenia w 

2020 roku przy obecnie obowiązującej metodzie od gospodarstwa domowego: 

1) 22 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna 

osoba (takich gospodarstw w systemie jest obecnie 285), 

2) 40 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie 

osoby (takich gospodarstw w systemie jest obecnie 425), 

3) 57 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują trzy 

osoby (takich gospodarstw w systemie jest obecnie 223), 

4) 74 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują cztery 

i więcej osób (takich gospodarstw w systemie jest obecnie 763) . 

Przychód wyniesie 1.109.316 zł. 

Pan Wójt powiedział, że był również zamysł aby wprowadzić opłatę  od osoby. W systemie jest 5530 

mieszkańców na 6536 zameldowanych. Wówczas stawka wynosiłaby 18 zł/os. miesięcznie x 5530 

os. x 12 m- cy = 1.192.320 zł, ale z kolei ten wariant byłby bardzo drogim systemem dla rodzin 

wielodzietnych.  

 

Po szczegółowym omówieniu projektu uchwały Przewodniczący Komisji Budżetowej, 

Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego Pan Krzysztof Turski- poinformował, 

że Komisja zapoznała się z projektem w/w uchwały  i wniosła następujące wnioski dotyczące: 
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 wprowadzenia trzykrotności stawki miesięcznej za gospodarowanie odpadami 

zbieranymi w sposób selektywny, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. 

 wprowadzenia stawek opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od gospodarstwa domowego: 

1) jednoosobowego – 20 zł 

2) dwuosobowego – 40 zł 

3) trzyosobowego – 55 zł 

4) czteroosobowego – 65 zł 

5) pięcioosobowego – 75 zł 

6) sześcioosobowego i więcej – 80 zł 

Przewodniczący Komisji Budżetowej oznajmił, że projekt uchwały wraz z proponowanymi 

zmianami uzyskał opinię pozytywną.  

Radny Pan Krzysztof Turski- zaznaczył, że Pan Wójt w projekcie uchwały zaproponował 

podział od jedno do czteroosobowego i więcej gospodarstwa domowego, który obecnie 

obowiązuje w naszej gminie. Komisja Budżetowa zaproponowała rozszerzenie tego punktu i 

zaproponowała zróżnicowanie gospodarstw domowych od jednego do sześcioosobowego i 

więcej. Zwrócono szczególną uwagę na odbiór wraz z transportem nieczystości 

uwzględniając iż transport do gospodarstwa jednoosobowego tyle samo kosztuje co do 

gospodarstwa sześcioosobowego. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski-  zwrócił uwagę, że rada nie jest od ustalenia cen śmieci 

czy ich wywozu. Radni są od znalezienia rozsądnego podziału wymaganej kwoty na 

mieszkańców. W ramach cen śmieci należałoby znaleźć tańszego odbiorcę, ale obecnie na 

naszym terenie funkcjonuje tylko jedna firma- ZUK Puławy. Radny powiedział, że 

uczestniczył w obradach Komisji budżetowej i bacznie się przyglądał nowym propozycjom 

wniesionym przez członków tej Komisji. Radny powiedział, że przychyla się do wniosku 

Komisji Budżetowej ponieważ jest to najbardziej sprawiedliwa opcja dla wszystkich 

mieszkańców.  

Radny Pan Sebastian Walaszek- poprosił by przy zmianie deklaracji była dokładana 

czytelna informacja dla mieszkańców wyjaśniająca powód wniesionych podwyżek za odpady 

komunalne.  

Radny Pan Jarosław Osiak- zapytał dlaczego obywatele gminy muszą płacić za 

nieudolności naszego państwa. Zakład musi płacić dużo pieniędzy za każdą oddana tonę 

nieczystości dla województwa. Radny zauważył, że koszty paliwa, wynagrodzenia  

pracowników są na takim samym poziomie co pierwotnie a podwyższane są 4-5-10 krotnie 

opłaty za odpady komunalne.  

Wójt Pan Andrzej Bujek- wyjaśnił, że opłata środowiskowa, którą uiszcza zakład do 

województwa wynosi 170 zł za jedną tonę odpadów. Te pieniądze przeznaczane są na  

fundusze środowiskowe m.in. na czyste powietrze, dopłaty do solarów, do pieców i  

modernizacji. Zakłady mają duży problem ze sprzedażą odpadów segregowanych tzw. frakcji 



12 
 

energetycznych, ponieważ obecne dwie spalarnie, które funkcjonują w województwie nie 

chcą przyjmować takich ilości, które są na rynku. Pan Wójt powiedział, że problem byłby 

rozwiązany gdybyśmy mieli w Polsce regionalne spalarnie.  

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że należałoby spróbować raz jeszcze negocjować cenę 

za odbiór odpadów komunalnych z zakładem ZUK Puławy. Zdaniem radnego należy 

ograniczyć odpady gabarytowe , które są przywożone przez firmy budowlane, ponieważ w 

20% rzutują na cały koszt tych odpadów. Powiedział, że należałoby zmniejszyć ilość 

transportu odbioru śmieci jak na przykład szkło, które odbierane jest od mieszkańców w 

bardzo małych ilościach, a samochód odbiera je 2 razy w miesiącu. W ten sposób można 

byłoby zaoszczędzić na kosztach paliwa i wynagrodzeniach pracowniczych.   

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- przypomniał, że rok temu przy uchwalaniu podwyżki 

cen za sortowane śmieci  była cena 10 zł / 1t., a za ni sortowane śmieci płaciliśmy 270 zł/ 1t i 

wówczas był dużym zwolennikiem edukacji za wszelka cenę. Dzisiaj okazuje się, że takie 

działania edukacyjne są zbędne, ponieważ z 10 zł /1t obecnie zrobiła się cena 16 razy wyższa. 

Zdaniem radnego taka sytuacja jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek edukacji. Komercja tej 

sytuacji jest całkowicie niezależna od mieszkańców, zaprzecza ekologii i zdrowemu 

rozsądkowi. 

Wójt Pan Andrzej Bujek- poinformował, że gmina z racji tego, iż potrafi zagospodarować 

gruz, który składowany jest na PSZOK -u, osiąga w ten sposób poziom recyklingu. Jeżeli 

gmina w roku 2020 nie osiągnie 50% recyklingu to zostanie wówczas naliczona odpowiednia 

kara i tą kwotę w 2021 roku trzeba będzie wliczyć w koszty mieszkańców. Zatem edukacja 

jest bardzo ważna i musi ona funkcjonować ze względu na osiągniecie wymaganego poziomu 

recyklingu.  

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- odpowiedział, że segregacja śmieci jest bardzo ważna i 

nie można z niej zrezygnować. Wyjaśnił, że system, który jest obecnie stworzony obniża 

wartość i dewaluuje nasze starania. 

Radny Pan Andrzej Potyra- zapytał, ile gmina będzie musiała dopłacić do tego systemu 

własnych pieniędzy. 

Wójt Pan Andrzej Bujek- odpowiedział, że ok. 150 tys. zł. 

Radny Pan Adam Chachaj- zaproponował, aby Pan Wójt jeszcze spróbował negocjować 

cenę za odpady komunalne z Zakładem ZUK Puławy. Radni mogą w każdej chwili się zebrać 

i podjąć nową uchwałę w tej sprawie. Radny zaznaczył, że żyjemy w środowisku wiejskim, 

większość ludzi żyje z najniższej emerytury  800- 1000 zł, za niedługo będzie również 

podwyżka cen za energię elektryczną i emerytom bardzo ciężko będzie się żyło. 

Zastępca Wójta Pan Marcin Sulej- powiedział, że w tej sytuacji nie można negocjować 

ceny, ponieważ wykonawca wybierany jest w drodze ustawy o zamówieniach publicznych. 

Zachęcane są inne firmy by stanęły do tego przetargu, ale nie są tym zbytnio zainteresowane, 

ponieważ mają duży problem z zagospodarowaniem tych nieczystości.  
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Radny Pan Zbigniew Matraszek-  zapytał, jak przedstawia się sprawa 

przekwalifikowywania śmieci selektywnych na nieselektywne przez Zakład ZUK Puławy i 

kto ponosi z tego tytułu koszty. 

Zastępca Wójt Pan Marcin Sulej- powiedział, że zdarzały się sytuacje, że całe samochody 

były przekwalifikowywane, ale gmina z tej sytuacji się wybroniła, ponieważ obowiązkiem 

odbiorców jest stwierdzenie tego przy nieruchomości, wykonanie dokumentacji 

fotograficznej, ewentualnie udział właściciela nieruchomości. U nas w gminie były 

udowadniane takie sytuacje bezpośrednio przy posesji  i wówczas pracownik wzywa takie 

osoby celem pouczenia oraz nałożeniem kary- nałożeniem na właściciela budynku  podwójnej 

opłaty za niesegregowane śmieci.  

Przewodnicząca rady Pani Teresa Gruda poddała pod głosowanie wnioski Komisji 

Budżetowej w sprawie: 

 wprowadzenia trzykrotności stawki miesięcznej za gospodarowanie odpadami 

zbieranymi w sposób selektywny, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. 

 wprowadzenia stawek opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od gospodarstwa domowego: 

7) jednoosobowego – 20 zł 

8) dwuosobowego – 40 zł 

9) trzyosobowego – 55 zł 

10) czteroosobowego – 65 zł 

11) pięcioosobowego – 75 zł 

12) sześcioosobowego i więcej – 80 zł 

Wnioski Komisji Budżetowej zostały przyjęte w głosowaniu jawnym większością głosów, tj.:   

 „za”- 9 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, G. 

Strzałkowski, K. Turski, S. Walaszek). 

 „przeciw”- 6 (T. Stachyra J. Trybuła J. Osiak A. Chachaj Z. Matraszek K. Lendas) 

 „wstrzymał się”- 0. 

 

Następnie Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z 

przyjętymi wnioskami Komisji Budżetowej.  

Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 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, większością głosów, tj.: 

 „za”- 9 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, G. 

Strzałkowski, K. Turski, S. Walaszek). 

 „przeciw”- 6 (T. Stachyra J. Trybuła J. Osiak A. Chachaj Z. Matraszek K. Lendas) 

 „wstrzymał się”- 0. 
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Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 14 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej został 

omówiony przez Pana Andrzeja Bujka.  

Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie, tj.: 

 „za”- 15 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, 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 uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15 

Pan Wójt przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Żyrzyn.   

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że z korzyścią dla naszej gminy byłoby 

utworzenie węzła komunikacyjnego/ punktu przesiadkowego łączącego  komunikację z trasy 

S17 z miastem Puławy.  

Więcej uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żyrzyn została podjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie, tj.: 

 „za”- 15 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, 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. 
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Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 16  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą 

Żyrzyn, a Gminą Ryki w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego 

transportu zbiorowego  został omówiony przez Pana Wójta Andrzeja Bujka.  

Radny Pan Adam Chachaj- zapytał od jakiego odcinka są liczone kilometry kursów na 

trasie Ryki – Puławy. 

Wójt- odpowiedział, że długość kursów dla przewoźnika z Ryk liczone są od mostu w 

Kośminie do granicy z gminą Końskowola. 

Radny Pan Krystian Lendas- zapytał kiedy będzie otwarta komunikacja Ryki- Puławy. 

Pan Wójt – odpowiedział, że najwcześniej komunikacja będzie otwarta w styczniu 2020 r. 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- zapytał, czy gmina ma możliwość tworzenia 

podobnych rozwiązań z innymi podmiotami, ponieważ nie wyczerpuje w całości problemów 

związanych z komunikacją w naszej gminie. 

Pan Wójt- powiedział, że jest taka możliwość, ale na dzień dzisiejszy nie ma w tym zakresie  

zainteresowania u innych przewoźników.  

Więcej uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Żyrzyn, a Gminą Ryki w 

zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego 

została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, tj.: 

 „za”- 15 (M. Barański, T. Gruda, A. Potyra, 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 uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 17 

W kolejnym punkcie porządku obrad Pani Sekretarz Gminy odczytała informację Wójta 

Gminy Żyrzyn o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych złożonych za 

2018 rok.  

Treść powyższej informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 18 
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Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda – zapoznała z informacją o oświadczeniach 

majątkowych Rady Gminy Żyrzyn złożonych na początku kadencji rady gminy i za 2018 rok. 

Treść powyższej informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 19.  

W sprawach rożnych zabrał głos radny Pan Andrzej Potyra- poprosił o ustawienie wiaty 

przystankowej przy drodze E 17  w miejscowości Jaworów, Cezaryn i Parafianka. Poprosił 

również o zlikwidowanie uskoku przy zjeździe z drogi S17 na wysokości kościoła w 

miejscowości Parafianka.    

Radny Pan Krzysztof Turski- poprosił o wykonanie peronu i ustawienie wiaty 

przystankowej na końcu wsi w Woli Osińskiej. Radny poprosił o wyrównanie boiska przy 

szkole. 

Radny Pan Tadeusz Stachyra- poprosił o wykonanie przepustów przy drodze powiatowej w 

stronę od miejscowości Zagrody w stronę miejscowości Łysa Góra.  

Radny Pan Jan Trybuła- poprosił o oznakowanie skrzyżowania drogi zapłotnicy w 

miejscowości Osiny w obrębie szkoły. 

Radny Pan Zbigniew Matraszek- poprosił o naprawienie lampy ulicznej w Żyrzynie na ul. 

Ogrodowej przy posesji Pana Witolda Michny. 

Sołtys Pan Stefan Wiśniewski – zapytał, czy będzie kontynuowany nabór wniosków na 

odbiór azbestu. 

Wójt Pan Andrzej Bujek- odpowiedział, że w gmina będzie pośredniczyła w przyjmowaniu 

wniosków o utylizację azbestu, ale właściciel taki wniosek będzie mógł złożyć  bezpośrednio 

do Urzędu Marszałkowskiego. 

Mieszkaniec z Żyrzyna Pan Stefan Deputat-  zapytał, kiedy wszyscy mieszkańcy będą 

płacić za śmieci, ponieważ obecnie tylko właściciel posesji jest do tego zobowiązany i  czy 

opłatą za wywóz nieczystości można obciążyć właściciela wstecz. Zapytał również, kiedy 

powróci posterunek policji w Żyrzynie.  

Zastępca Wójta Pan Marcin Sulej- odpowiedział, że wiaty przystankowe będą zakupione w 

przyszłym roku budżetowym z chwilą dostania dofinansowania z  Urzędu Marszałkowskiego. 

Istniejący uskok przy zjeździe w Parafiance przy kościele zostanie zgłoszony przy odbiorze 

drogi S17. Pan Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym na boisku w Woli Osińskiej był 

projektant i od jutra będą już wykonywane stosowne prace na boisku. Poinformował, że 

ponowie zgłosi wniosek o poprawienie przepustów na drodze powiatowej w stronę 

miejscowości Łysa Góra. Odnośnie oznakowania skrzyżowania drogi w Osinach o którym 

wspomniał Pan randy Trybula poinformował, że jest to skrzyżowanie równorzędne i nie 

trzeba takiego skrzyżowania oznakowywać. Problem wadliwej lampy przy posesji Pana 

Michny zostanie zgłoszony w dniu jutrzejszym do Zakładu Energetycznego w Puławach. 

Poinformował, że gmina nie zamierza składać wniosku w sprawie utworzenia posterunku 
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policji, takie zadania należą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan 

Marcin Sulej powiedział, że odpowiedzialność za gromadzenie i oddawanie odpadów 

komunalnych odpowiada właściciel nieruchomości i do trzech lat wstecz można egzekwować 

należności.  

Wójt Pan Andrzej Bujek- poinformował, że w dniu dzisiejszym został rozstrzygnięty 

przetarg na odśnieżanie dróg gminnych. Wpłynęło dwie oferty i wybrano ofertę 

korzystniejszą firmy POLKOP Wojciech Dorosz Łęka. Cena podzielona jest na dwa obwody: 

północny – 117,72 zł/h i południowy- 128,52 zł/h. 

Więcej zgłoszeń nie było.  

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 18
30 

zamknęła VIII sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 


