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Protokół Nr XXI/2021 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 29 grudnia 2021 roku. 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 1430 i trwała do godz. 1600. Obrady 

odbywały się w budynku Biblioteki Gminnej w Żyrzynie.  

 

 

Radni obecni na sesji: 

 

1. Jarosław Osiak 

2. Grzegorz Strzałkowski 

3. Teresa Gruda   

4. Leszek Kozak 

5. Jan Trybuła 

6. Zbigniew Kozdrój 

7. Krzysztof Turski 

8. Tadeusz Stachyra 

9. Marcin Barański 

10. Tomasz Guz 

11. Adam Chachaj 

12. Sebastian Walaszek  

13. Zbigniew Matraszek 

14. Andrzej Potyra 

 

Radni nie obecni na sesji usprawiedliwieni : 

 

1. Krystian Lendas 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 

1. Pan Andrzej Bujek   - Wójt Gminy Żyrzyn 

2. Pan Marcin Sulej   - Z-ca Wójta Gminy Żyrzyn 

3. Pani Małgorzata Wolska- Król - Skarbnik Gminy Żyrzyn 

4. Pan Tomasz Stolat   - Radca Prawny  

5. Pani Beata Osiak   - Dyrektor Samorządowej Administracji  

i Placówek Oświatowych  

6. Pani Renata Bakiera   - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

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. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na 
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pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn oraz ustalenia Regulaminu 

przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek 

Oświatowych w Żyrzynie. 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2022-2024. 

- wprowadzenie do tematu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/184/2018 Rady Gminy 

Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat jak również trybu ich pobierania. 

- wprowadzenie do tematu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie,  

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żyrzyn na 2021 r.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn , 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2022 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn (przedstawienie projektu uchwały 

budżetowej wraz z autopoprawkami Wójta Gminy), 

- opinia i wnioski Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia 

Komunalnego, 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie projektu budżetu,  

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie planowanego deficytu 

przedstawionego w projekcie uchwały  budżetowej.  

- wystąpienie Wójta Gminy oraz ustosunkowanie się do opinii Komisji, 

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

projektu uchwały budżetowej.  

- głosowanie nad uchwałą budżetową. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego,  

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż autobusu.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn 

na 2022 rok. 

- wprowadzenie do tematu Przewodniczącej Rady Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

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

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

19. Sprawy różne i zakończenie sesji.  

 

Ad.1 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda otworzyła XXI 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. Nieobecny 

radny Pan Krystian Lendas usprawiedliwił swoją nieobecność.  

 

Ad. 2 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został 

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

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- poprosił o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt 18 

w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalenia oraz rozliczenia 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Żyrzyn.   

 

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

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra) 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 3 

 

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

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

protokołu bez odczytywania. 
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Innych wniosków nie było. 

 

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

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

 

Ad. 4 

 

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

sesjami od 7 grudnia  2021 roku  do 29 grudnia 2021 roku.                                     

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Pan Krzysztof Turski- zapytał, czy nie można zmienić godzin szczepień dzieci na 

godziny popołudniowe w ośrodku zdrowia w Żyrzynie. Zdaniem radnego zaproponowane 

godziny 11-13 na szczepienia są mało sprzyjające, ponieważ żaden rodzic nie będzie chciał 

zwalniać o tej porze dzieci ze szkoły. 

 

Pan Wójt- odpowiedział, że  nie ma możliwości zmienienia godzin ze względu na brak 

specjalisty – pediatry, który byłby obecny przy szczepieniu dziecka.  

 

Ad. 5 

 

Pan Wójt poinformował, że w tym okresie nie złożono żadnych  interpelacji, zapytań i 

wniosków do Wójta Gminy.   

 

Ad. 6 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków 

finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

przez Gminę Żyrzyn dokonała Dyrektor SAPO Pani Beata Osiak. Poinformowała, że tworzy 

się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc  zdrowotną. Kierownicy szkół i placówek przekazują 

równowartość odpisu podstawowego utworzonego funduszu zdrowotnego na rachunek 

bankowy Gminnego Funduszu Zdrowotnego w terminie do 30 czerwca każdego roku. W 

przedstawionym regulaminie  określa się rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich 

przyznawania.  

 

Radny Pan Tadeusz Stachra- zapytał, jaka kwota w bieżącym roku została wydatkowana z 

omawianego funduszu. 

 

Dyrektor Pani Beata Osiak- odpowiedziała, że jest to wartość 15.000 zł. 
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Więcej zgłoszeń nie było. 

 

Uchwała Nr XXI/175/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie 

utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Żyrzyn oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Żyrzyn została 

podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 7 

 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2022-2024 został przedstawiony przez Karownika OPS Panią Renatę Bakierę. 

Poinformowała, że na podstawie art. 176 pkt.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej do zadań gminy należy opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych programów 

wspierania rodziny. Przedłożony projekt gminnego programu wspierania rodziny w Gminie 

Żyrzyn na lata 2022-2024 jest kontynuacją poprzednich programów. Celem szczegółowym jest 

praca z rodziną naturalną, która powinna zapewnić dziecku stabilny rozwój w rodzinnym 

środowisku. Właściwy rozwój dziecka może być zagrożony przez szereg różnych czynników. 

W przypadku gdy rodzina nie potrafi sprostać swoim obowiązkom, a dobro dziecka jest 

zagrożone wówczas instytucje do tego powołane powinny udzielać pomocy.   

 

Uwag do projektu nie było. 

 

Uchwała Nr XXI/176/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 została podjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 8 

 

Kierownik OPS następnie przystąpiła do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
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specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Poinformowała, że w lutym 

2018 roku Rada Gminy Żyrzyn przyjęła powyższą uchwałę. Zmiana cytowanej uchwały w §4  

określa koszt jednej godziny usług opiekuńczych, która jest konieczna z uwagi na zmianę 

przepisów prawa tj. od 1 stycznia 2022 roku. Rozporządzenie Rady Ministrów ustala minimalną 

stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł. W pozostałej części Uchwała z 2018 r pozostaje bez 

zmian.  

Uwag do projektu nie było. 

 

Uchwała Nr XXI/177/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie 

zmiany do uchwały Nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018 roku w 

sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od opłat jak również trybu ich 

pobierania została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 9  

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2021 rok 

dokonała Skarbnik Gminy Żyrzyn Pani Małgorzata Wolska- Król. Poinformowała, że 

zmiany, które wprowadza się do uchwały budżetowej dotyczą zmniejszenia planowanych 

dochodów o kwotę 1.590.750,00 zł oraz planowanych wydatków o kwotę 3.090.750,00 zł. 

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.886.111,36 zł, a łączna planowana 

kwota rozchodów budżetu gminy określa się w wysokości 2.720.404,00 zł.  Zmiany zostały 

wskazane w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do omawianego projektu uchwały.  

 

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 XXI/178/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian 

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

jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 



7 
 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.10 

 

Punkt 10 porządku obrad w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówiła 

Skarbnik Gminy Żyrzyn Pani Małgorzata Wolska- Król. Poinformowała, że w związku ze 

zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Żyrzyn należy zmienić i dostosować WPF do stanu 

faktycznego po stronie dochodów i wydatków. Poinformowała, że w uchwale ulega zmianie 

załącznik 1 WPF. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXI/179/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie 

tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 

 

Wprowadzenia do punku 11 porządku obrad dokonała Skarbnik Pani Małgorzata 

Wolska- Król. Poinformowała, że projekt budżetu został wysłany do radnych, był omawiany 

na poszczególnych Komisjach Rady Gminy, jak również został wysłany do zaopiniowania 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  Pani Skarbik omówiła projekt budżetu gminy na 2022 

rok, a następnie omówiła plan wydatków majątkowych na 2022 rok wraz z naniesionymi 

autopoprawkami : 

• Załącznik nr 2 – Plan wydatków Gminy Żyrzyn 

Zadania własne: 

- Dział 758 Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 150 000,00zł 

- Dział 754 Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 50 000,00zł 

• Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy  

w 2022 roku: 

- Dział 754 Rozdział 75404 – Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji – wpłata na 

państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – projekt 

Komisariatu Policji – 50 000,00zł 

• Załącznik nr 5 – Plan wydatków majątkowych 
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- Dział 754 rozdział 75404 paragraf 6170 – Wpłata jednostki na państwowy fundusz 

celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – 

projekt budynku Posterunku Policji – 50 000,00zł 

W związku z powyższym zmienia się w paragrafie 2 kwota wydatków bieżących 

budżetu gminy tj. 30 459 802,00zł i wydatków majątkowych – 11 853 928,00zł, oraz w 

paragrafie 5 pkt. 1 tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00zł. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

radny Pan Krzysztof Turski przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały 

budżetowej.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Wolska- Król zapoznała z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej oraz w sprawie planowanego deficytu 

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Pan Andrzej Bujek- powiedział, że jedyny wniosek, który wpłynął do budżetu na rok 

2022 był dyskutowany na Komisji Budżetowej i dotyczył dotacji dla Komendy Wojewódzkiej 

Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowy posterunku policji w Żyrzynie. 

Przypomniał, że Wojewódzka Komenda Policji pierwotnie oczekiwała od gminy deklaracji na 

darowiznę działki na rzecz pobudowania posterunku policji i nie było tematu związanego z 

przyznaniem dotacji od gminy na wspomnianą inwestycję. Do gminy wpłynęło drugie pismo 

od Komendy Wojewódzkiej Policji, w którym oczekują od gminy wsparcia finansowego w 

kwocie 250.000,00 zł na wykonanie projektu technicznego posterunku policji. Pan Wójt 

poinformował,  iż wskazana przez nich kwota dla naszej gminy jest zbyt duża i zaproponował 

przekazanie dotacji w kwocie 50.000, zł na sfinansowanie kosztów projektowych. 

Przypominał, że ostatnimi czasy gmina robiła projekty techniczne dwóch hal sportowych, które 

są obiektami modułowymi z operatem wymagającym uzgodnień technicznych i każdy z tych 

projektów kosztował po 50.000 zł. Pan Wójt poinformował, że projekt modułowego posterunku  

policji z całą pewnością nie będzie kosztował cztery razy więcej niż projekt hali sportowej.  

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że projekt  budżetu został bardzo dokładnie omówiony  

na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Dodał, że budżet należy wspierać środkami zewnętrznymi 

i realizować plany inwestycyjne naszej gminy.  

Więcej zgłoszeń do dyskusji projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XXI/180/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2022 została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 
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Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 

  

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

wprowadził Pan Wójt Andrzej Bujek. Po omówieniu prognozy długu, Skarbik Pani 

Małgorzata Wolska- Król odoczytała opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie prawidłowości 

planowanej kwoty długu.  

Treść opinii RIO stanowi załącznik do protokołu. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XXI/181/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie 

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

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku został 

omówiony przez Wójt Pana Andrzeja Bujka.  

 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała Nr XXI/182/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie  

ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku została podjęta w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 14 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok 

dokonał Wójt Pan Andrzej Bujek. Poinformował, że powyższy program był publikowany na 

stronie internetowej gminy BIP i każdy mógł wnieść do niego uwagi. Po zakończeniu 

wszystkich konsultacji zgłoszono uwagi dotyczące przeznaczonych zbyt niskich środków na 

działalność klubu Taekwondo, który prężnie funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Żyrzynie  i 

ma swoje osiągniecia na  arenie ogólnopolskiej. Z tych względów zwiększono środki na 

realizację ogólnorozwojowych programów promujących zdrowy styl życia stwarzających 

dzieciom i młodzieży zaangażowanie w takie działalności.    

Poinformował, że do konkursu mogą przystąpić wszelkiego rodzaju instytucje zainteresowane 

wsparciem finansowym ze strony Gminy Żyrzyn, dlatego zwiększono pulę środków by nie 

ograniczać potencjalnych potrzeb min. na klub sportowy „Żyrzyniak”, który również ma swoje 

osiągnięcia i potrzeby. Pan Wójt poinformował, że w przedstawionym projekcie będziemy 

odchodzić od organizacji zajęć świetlicowych w poszczególnych miejscowościach gminy, gdyż 

ich działalność jest bardzo szczątkowa i mało efektywna.  

 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała Nr XXI/183/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie  

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15 

  

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

części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzasadnienie 

do omawianego projektu stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

radny Pan Krzysztof Turski przedstawił pozytywną opinię Komisji wraz z do projektu 

uchwały budżetowej.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała Nr XXI/184/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie  

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 



11 
 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 

podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16 

 

Wójt Pan Andrzej Bujek  omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

autobusu. Uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

radny Pan Krzysztof Turski przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały 

budżetowej.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Wójt – poinformował, że kierowca Gimbusa Pan Ryszard Polak będzie nadal zatrudniony 

jako pracownik urzędu gminy. Dodał, że jest to bardzo wartościowa osoba i chce pracować dla 

urzędu gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda- zwróciła się z zapytaniem do Pani Dyrektor 

SAPO- czy sprzedaż autobusu  nie spowoduje problemów z przewozem dzieci do szkół i czy 

bus który posiada gmina będzie wystarczający na potrzeby przewozu dzieci. 

 

Dyrektor Pani Beata Osiak- odpowiedziała, że nie jest to tak, że sprzedaż autobusu wiąże się 

ze zmniejszeniem ilości kursów, ponieważ ten kurs Gimbusa zostanie przejęty przez innego 

przewoźnika i wszystkie dotychczasowe kursy będą utrzymane. Bus natomiast będzie 

wykonywał tylko przewozy z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. 

 

 Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXI/185/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie  

wyrażenia zgody na sprzedaż autobusu została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie 

tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 17 

 

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda poinformowała, że każdy Radny podczas sesji 

zapoznał się z  projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych 

Komisji Rady Gminy Żyrzyn i zapytała o ewentualne uwagi.  

 

Uwag do planów pracy Komisji Rady Gminy nikt nie zgłosił.  

 

Uchwała Nr XXI/186/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie  

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2022 rok została podjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18 

 

Projekt uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Żyrzyn został zreferowany przez Pana 

Wójta.  Poinformował, że dotychczas żłobek funkcjonował z rządowego programu i żywotność 

tego projektu się już skończyła. Obecnie żłobek prowadzony jest przez osobę fizyczną. Z 

chwilą gdy gmina pozyska zewnętrzne środki, wówczas będzie ten obiekt prowadzany przez 

gminę. Pan Wójt poinformował, że średni koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku wynosi  

1.000 zł – 1.500 zł  na miesiąc. Wójt zaproponował ustalenie wysokości celowej dotacji przez 

gminę dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Żyrzyn w wysokości – 250 zł 

miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Żyrzyn.  

 

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

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

 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXI/187/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie  

wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

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

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, Z. Matraszek, A. 

Potyra). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 19 

 

W sprawach różnych Radny Pan Krzysztof Turski powiedział, że ruszyła druga tura składania 

wniosków do programu - „Polski Ład”. Radny zapytał, czy gmina będzie składała trzeci 

wniosek do tego programu. 

 

Zastępca Wójta Pan Marcin Sulej- odpowiedział, że co do złożenia trzeciego wniosku jeszcze 

nie podjęto decyzji. Przypomniał, że pierwszy wniosek został złożony na wybudowanie 

budynku urzędu gminy, natomiast drugi wniosek złożony został na wybudowanie hal 

sportowych przy Szkole Podstawowej w Skrudkach i w Osinach.   

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- przedstawił radnym informację Wójta Gminy Żyrzyn o 

zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach z zakresu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.   

 

Rany Pan Zbigniew Matraszek- zapytał, czy na właścicielu będzie spoczywał obowiązek 

uiszczenia stosownej opłaty do gminy, o której przed chwilą mówił Pan Wójt w sytuacji, gdy 

właściciel nabywa nieuzbrojoną  nieruchomość, która po czasie zostanie wyposażona w 

kanalizację i wodociąg. 

 

Pan Wójt- odpowiedział, że to są dwie różne rzeczy. Wyjaśnił, że informacja, która przed 

chwilą przeczytał to opłata planistyczna i dotyczy wzrostu wartości nieruchomości na wskutek 

przekształcenia terenów w m.p.z.p. Wymienione grunty dotyczą „Kresów”, które w planie z 

2003r były przeznaczone pod tereny budownictwo jednorodzinne, a teraz obecnie są 

przekształcone pod teren przemysł- usługi. Wartość tych działek znacząco po dokonanej 

zmianie nie wzrosła. Wartość tych działek dużo wzrosłaby, gdyby były to grunty rolne. 

Natomiast to o czym mówi radny Pan Matraszek  dotyczy opłaty adiacenckiej. Z chwilą 

zakończenia prac (budowy wodociągu i kanalizacji) powołany zostanie biegły rzeczoznawca, 

który wyceni wartość działek przed wybudowaniem urządzeń oraz po ich wybudowaniu, a 

wyliczona  różnica wartości wzrostu działki w 50% będzie zwrócona do gminy od obecnego 

właściciela gruntów. Opłata adiacencka zwiększana ze wzrostem wartości nieruchomości po 

wybudowaniu infrastruktury technicznej dotyczy działek na tzw. „Kresach” sprzedawanych 

przez Powiat. 

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że to nie jest do końca prawda, że 

przekształciliśmy tereny z budownictwa jednorodzinnego na tereny inwestycyjne. Wokół tych 

działek o których mówił Pan Wójt był stosunkowo wąski  margines działek, które były 

działkami rolnymi i ta wąska grupa osób objęta została wysoką opłatą, która jest w pewnym 

stopniu niesprawiedliwa i niewspółmierna z innymi osobami. Poprosił, aby w przyszłości 

potraktować to jako lekcję abyśmy zwracali uwagę na takie detale.  

 

Pan Wójt- odpowiedział, że plan przestrzennego zagospodarowania z roku 2003 został 

zmieniony na wniosek mieszkańców miejscowości Borysowa, Bałtowa i Żyrzyna. Tereny 

budowlane pod budownictwo jednorodzinne musiały być w palnie 2003 r oddalone od ściany 

lasu. Obecnie ta odległość została zmniejszona i teren pod usługi przemysłowe można budować 

równo ze ścianą lasu- uwzględniając budowę ściany przeciwpożarowej. Właściciele, którzy w 

obrębie lasu  mieli te działki mogą się czuć pokrzywdzeni, ale przed 2003 roku były przepisy, 

które nie pozwalały w takim obrębie przekształcić teren rolny na budownictwo jednorodzinne. 
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Obecnie ten obszar mogliśmy poszerzyć. Gdyby gmina ograniczyła przekształcenie tylko do 

terenu  pod budownictwo, to wówczas mieszkańcy by tego nie sprzedali i zostali z paskami 

rolnymi w pobliżu lasu.  

 

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1600 zamknęła XXI sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 

 

 

 

 


