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Protokół Nr XXII/2022 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 28 marca 2022 roku. 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 1430 i trwała do godz. 1800. 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. Krystian Lendas    - uczestniczył w posiedzeniu od godziny 14:55 

 

Radni nie obecni na sesji usprawiedliwieni : 

 

1. Andrzej Potyra 

 

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 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. Zajęcie stanowiska solidaryzującego się z mieszkańcami Ukrainy, w związku z 

bezprawną agresją Federacji Rosyjskiej na ten kraj. 

- wprowadzenie do tematu Przewodniczącej Rady Gminy Żyrzyn, 
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- dyskusja i przyjęcie stanowiska.  

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy  Żyrzyn dla określonych terenów II ETAP. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy  Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn dla terenu położonego w 

miejscowości Żerdź. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Żyrzyn do realizacji programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022. 

- wprowadzenie do tematu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie 

- dyskusja i podjęcie uchwały.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wspierania 

Seniorów” na rok 2022. 

- wprowadzenie do tematu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żyrzyn na 2022 r.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn , 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola na 

realizację zadania z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu 

osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn. 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie 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. 

15. 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. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokość ekwiwalentu pieniężnego strażaka 

ratownika członka ochotniczych straży pożarnych, który uczestniczył w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Zarządu Powiatu Puławskiego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żyrzyn oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn,  

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

21. Sprawy różne i zakończenie sesji.  

 

Ad.1 

 

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

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

obecnych jest 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał. Nieobecny 

radny Pan Andrzej Potyra usprawiedliwił swoją nieobecność, natomiast radny Pan Krystian 

Lendas spóźni się na posiedzenie Rady.   

 

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 punkt: 

• 8 w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn dla terenu 

położonego w miejscowości Żerdź. 

• 20 w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań związanych z 

pomocą obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa. 

  

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

 

• „za” – 13 (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) 

• „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. 

 

Innych wniosków nie było. 



4 
 

 

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

 

• „za” – 13 (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). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 4 

 

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

sesjami od 30 grudnia 2021 roku do 25 marca 2022.                                     

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Na salę obrad przyszedł radny Pan Krystian Lendas.  

 

Ad. 5 

 

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

wniosków do Wójta Gminy.   

 

Ad. 6 

 

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda odczytała stanowisko Rady Gminy Żyrzyn 

solidaryzujące się z mieszkańcami Ukrainy w związku z bezśpiewną agresją Federacji 

Rosyjskiej na ten kraj. Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację.  

 

Ad. 7   

 

W kolejnej części obrad sesji Wójt Pan Andrzej Bujek przystąpił do omówienia projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Żyrzyn dla określonych terenów II ETAP.  Zaznaczył, że prezentowany projekt uchwały 

przyjmuje się jako II etap i dotyczy realizacji Uchwały Nr XXXIII/220/2018 z dnia 8 listopada 

2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów.   

Poinformował, że II ETAP jest procedowany  w związku z uzyskaniem po długim czasie 

częściowej zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych na cele nierolnicze i dotyczy terenów.:  

1) działka P. Kurowskiego zlokalizowana za parkiem w Żyrzynie (ul. Pałacowa) i dotyczy 

przekształcenia na usługi turystyki 1 UT oraz na teren zabudowy zagrodowej 2RM 

2) obszar między ul. Tysiąclecia a ul. Polną za cmentarzem w Żyrzynie z przekształceniem 

pod zabudowę jednorodzinną – 1 MN 

3) działka zlokalizowana w miejscowości Zagrody z przeznaczeniem pod zabudowę  

letniskową -1 ML 

 

Pan Wójt poinformował, że wspomniany teren za parkiem w Żyrzynie oraz teren w 

miejscowości Zagrody nie uzyskały zgody na ich wyłączenie z produkcji rolnej. W zawiązku z 

powyższym te dwa obszary nie zostały uwzględnione w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały.   
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Pan Wójt poinformował, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Żyrzyn dla określonych terenów – II etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r.  

Zwrócił uwagę na fakt, iż do Wójta Gminy Żyrzyn od osób fizycznych, prawnych i innych 

podmiotów nie wpłynęła żadna uwaga do wyłożonego projektu planu miejscowego. W dniu 29 

grudnia 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Żyrzyn odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi 

rozwiązaniami w projekcie planu oraz Prognozie oddziaływania na środowisko MPZP Gminy 

Żyrzyn dla określonych terenów etap II.  

 

Wójt poinformował, że projekt uchwały Nr XXII/188/2022 zawiera 2 załączniki graficzne, 

które stanowią integralną część uchwały. 

 

Po wstępnych wyjaśnieniach, Pan Wójt przystąpił do omówienia załączników graficznych do 

omawianego projektu uchwały i zapisów literalnie odnoszących się do nich, tj.: 

 

• ZAŁĄCZNIK NR 1 (ŻYRZYN) oznaczony symbolem 2RM przeznaczony jest pod 

zabudowę zagrodową. 

Pan Wójt wyjaśnił, że załącznik do uchwały dotyczy obszaru położonego w Żyrzynie, 

jest to zmiana punktowa obejmująca jedną działkę i jest to wniosek indywidualny. 

Działka będzie miała dostępność do drogi oznaczonej w załączniku NR 1  symbolem  4 

KDG z przeznaczeniem  pod drogę wewnętrzną o szer. 5 m w istniejących liniach 

rozgraniczających; szerokość jezdni min 3,5 z utwardzonymi poboczami. Pan Wójt 

poinformował, że teren przedstawiony w załączniku NR 1 oznaczony symbolem 3 KDG 

przeznaczony jest pod drogę gminną i dotyczy poszerzenia pasa drogowego istniejącej 

drogi do szerokości 7m w liniach rozgraniczających.  

• ZAŁĄCZNIK NR 2 (ŻYRZYN) oznaczony symbolem 1MN przeznaczony pod 

zabudowę jednorodzinną. Jest to obszar między ul. Tysiąclecia a ul. Polną za 

cmentarzem w Żyrzynie z przekształceniem na działkę budowlaną pod budownictwo 

jednorodzinne.  

 

Pan Wójt podkreślił, że powyższe załączniki są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/138/2013 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. oraz zmienionego uchwałą Nr XXVI/182/2018 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018r. 

 

Radny Pan Krzysztof Turski – zapytał, jakie jest uzasadnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie nie wyrażenia zgody na przeznaczenie terenów na cele nierolnicze. 

 

Pan Wójt - poinformował, że główną przesłanką jest ochrona gruntów rolnych klasy IIIb. 

Grunty położone w granicach wydzielenia planistycznego o symbolu: 1UT stanowią zwarty 

kompleks użytków rolnych o znacznej powierzchni, chrakteryzujący się korzystnymi 

warunkami do prowadzenia produkcji rolniczej. Ponadto wskazany teren oddalony jest od 

ścisłej zabudowy miejscowości Żyrzyn. W ocenie Ministra grunty rolne o wysokiej klasie 

bonitacyjnej powinny pozostać w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu, ponieważ takich 

gruntów w naszej gminie jest bardzo mało.  

  

Radny Pan Tadeusz Stachyra- powiedział, że teren w Żyrzynie, na którym zlokalizowany 

jest pałac jest w stanie „opłakanym”. Radny zaznaczył, że właściciel chce pozyskać nowe 
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tereny pod usługi turystyki, a budynek pałacu bardzo niszczeje.  Radny obawia się, że za kilka 

lat stanie się to samo co z pałacem w Kurowie. Gmina powinna zwrócić na to uwagę.  

 

Radny Pan Krystian Lendas – powiedział, że problem nie tkwi we właścicielu posiadanego 

obiektu, a problem tkwi u konserwatora zabytków. W taki problem popada większość obiektów 

w naszym kraju ponieważ pomysł właścicieli  nie jest spójny z wizją konserwatorów zabytków, 

a owocem tego  są takie negatywne skutki.  

 

Radny Pan Tadeusz Stachyra – zasugerował by Urząd  Gminy wystosował stosowne pismo 

do konserwatora w celu podjęcia właściwych kroków mających na celu zabezpieczenia tego 

obiektu. Dodał, że trzeba poczynić jakieś działania w tym kierunku, by w niedalekiej 

przyszłości nie mówiono, że nikt na ten stan nie zwracał uwagi.  

 

Wójt Gminy Żyrzyn – odpowiedział, że Gmina oczywiście może pisać pisma w formie 

donosu, jeśli ktoś niszczy zabytek celowo. Takie postępowanie było wszczęte w przypadku 

„Oranżerii”, ale prokurator nie znalazł winnego tego stanu. W przypadku  pałacu w Żyrzynie, 

właściciele obiektu mieli już kilka koncepcji  przebudowania budynku, ale mają opór u 

konserwatora zabytków. Obecnie muszą dojść do porozumienia, w którym konserwator 

zaakceptuje wprowadzane zmiany budowlane.  

 

Więcej uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała Nr XXII/188/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn dla 

określonych terenów – II etap została przyjęta 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, K. 

Lendas). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8 

 

Punkt 8 porządku obrad dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla terenu położonego w miejscowości Żerdź 

został omówiony przez Wójta Pana Andrzeja Bujka. Poinformował, że sprawa dotyczy 

przedsiębiorstwa przemysłowo- handlowego w Żerdzi (rozlewnia miodu naturalnego i 

sztucznego), która mieści się na końcu miejscowości przy starej drodze Nr 17. Przedsiębiorstwo 

chce rozbudować swój obiekt na swoich gruntach po prawej stronie od obecnego 

pobudowanego obiektu. Mając na uwadze realizowanie celów ekonomicznych i celu ogólnego 

rozwoju, zasadnym jest przeznaczenie tego terenu na prowadzenie działalności gospodarczej.  

Pan Wójt podkreślił, że proponowana zmiana jest  zgodna ze Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn jak również zadawala 

oczekiwana włascicieli. 

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski - powiedział, że nie widzi żadnego problemu na zmianę 

wyznaczonego terenu i jak najbardziej jest za jej procedowaniem. Z tego co mu wiadomo to 

przedsiębiorstwo nie jest w żaden sposób uciążliwe.  
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Radny uczulił, że jako Rada Gminy jesteśmy jedynym organem, który jest w stanie kontrolować 

jakie inwestycje powstają bądź nie na naszym terenie. W polskim prawie tzw. decyzja o ocenie 

oddziaływania na środowisko ma wadę, nie wstrzymuje budowy. Postępowanie środowiskowe 

nie chroni mieszkańców, jedynie zapisy planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczają 

interesy mieszkańców.  

 

Więcej uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała Nr XXII/189/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Żyrzyn dla terenu położonego w miejscowości Żerdź została przyjęta 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, K. 

Lendas). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9 

Kierownik OPS Pani Renata Bakiera omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

przez Gminę Żyrzyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Poinformowała, że Gmina Żyrzyn przystępuje do 

realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka 

wytchnieniowa”- edycja 2022. Program ma za zadanie wsparcie członków rodzin lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności poprzez udzielenie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi 

wytchnieniowej świadczącej w Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie w 2022 roku. Limit 

usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego 

przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej 

świadczącej w ramach pobytu całodobowego. Koszt jednej doby usługi opieki wytchnieniowej 

dla osoby niepełnosprawnej w ramach omawianego programu ustala się na kwotę 600,00 zł 

wraz z pochodnymi. Zasady korzystania z opieki wytchnieniowej określa Program. Do tego 

zadania zostaną ponadto zatrudnione nowe osoby.  

Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr XXII/190/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie 

przystąpienia przez Gminę Żyrzyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 została przyjęta 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, K. 

Lendas). 

• „przeciw” – 0 

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

Ad.10  

Kolejnym tematem omówionym przez  Kierownika OPS Panią Renatę Bakierę dotyczył 

ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia seniorów” na rok 2022. 

Poinformowała, że środki na realizację działań w ramach programu będą przychodziły z 

Funduszu Przeciwdziałania  COVID- 19 związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

COVID-19. Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości 

samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. 

„opieki na odległość”. Program będzie realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi 

powyżej 65 r. życia, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, 

którzy czasowo lub na stale wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To 

rozwiązane, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, którzy nie potrzebują usług 

całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych, u 

których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak 

najszybszej reakcji, powiadomienia służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym 

medycznej. Świadczeniu usług społecznych na rzecz seniorów z terenu Gminy Żyrzyn, 

polegających na zapewnieniu dostępu „opieki na odległość” osobom starszym , przez zakup 

oraz pokrycie kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska bezpieczeństwa 

będzie połączona z usługą operatora pomocy- w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego 

zakażenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie 

się ze stale gotową centralą.  Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmie decyzję o sposobie 

udzielenia pomocy seniorowi. Opaska będzie zawierała: przycisk bezpieczeństwa – sygnał 

SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające 

komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe 

czynności życiowe (puls i saturacja).  

Radny Pan Krzysztof Turski- zapytał, czy ten program będzie tylko finansowany ze środków 

przeciwdziałania COVID-19. 

Kierownik OPS w Żyrzynie- odpowiedziała twierdząco. Zaznaczyła, że jest to kwota ponad 

12 tysięcy zł na 2022 rok. 

Więcej uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr XXII/191/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie 

ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 została 

przyjęta 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, K. 

Lendas). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 11 

Wprowadzenia do tematu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok 

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

zmiany, które wprowadza się do uchwały budżetowej dotyczą zwiększenia planowanych 

dochodów o kwotę 1.826.754,00 zł oraz planowanych wydatków o kwotę 1.826.754,00 zł. 

Ponadto w § 1 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu „w celu realizacji zadań związanych z pomocą 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium naszego państwa, Rada 

Gminy upoważnia Wójta Gminy Żyrzyn do dokonywania zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji 

budżetowej”.   

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/192/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej 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, K. 

Lendas). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.12 

 

Punkt 12 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 i 2 WPF. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXI/193/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 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, K. 

Lendas). 

• „przeciw” – 0 

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

 

Ad. 13 

 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola 

na realizację zadania z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z 

Gminy Żyrzyn do Środowiskowego  Domu Samopomocy w Końskowoli został omówiony 

przez Pana Wójta Andrzeja Bujka. Poinformował, że udziela się Gminie Końskowola 

pomocy finansowej w wysokości 8.100 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie 

kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Domu Pomocy Samopomocy w Końskowoli, w 

formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na rok 2022. Szczegółowe warunki 

udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania udzielonej pomocy 

zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Końskowola, a Gminą Żyrzyn.  

 

Radny Pan Tadeusz Stachyra-  zapytał ile osób z naszego terenu korzysta ze Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Końskowoli. 

 

Kierownik OPS Pani Renata Bakiera- odpowiedziała, że z naszej gminy jest to 4 osoby.  

 

Uchwała Nr XXI/194/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola  na realizację zadania z przeznaczeniem 

na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Końskowoli 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, K. 

Lendas). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 

 

Kolejny punkt zreferowany przez Pana Wójta dotyczył ustalenia regulaminu przyznawania 

środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Gminę Żyrzyn.  

 

Poinformował, że uchwała Rady Gminy Żyrzyn Nr XXI/175/2021, która została przyjęta 29 

grudnia 2021 roku została zakwestionowana przez Nadzór Wojewody w treści §7 pkt. 2 

dotyczących zasad przyznawania pomocy zdrowotnej. Nadzór Wojewody wskazał, że pomoc 

zdrowotna może być przyznana powtórnie w danym roku budżetowym w uzasadnionych 

przypadkach występowania przewlekłego charakteru choroby wymagającego zapewnienia 

choremu odpowiedniej specjalistycznej opieki, stosowania kosztownej specjalistycznej 

rehabilitacji lub odpowiedniej diety. Pan Wójt zaproponował podjąć nową uchwałę i uchylić 

uchwałę z 29 grudnia ubiegłego roku.  

 

Uwag do projektu uchwały nie było. 
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Uchwała Nr XXI/195/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie 

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, K. 

Lendas). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok został omówiony 

przez Wójta Gminy Żyrzyn.  

Przypominał, że Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXI/183/2021 w dniu 29 grudnia 2021 w 

sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok, ale od tamtego czasu zmieniły się przepisy. 

Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 

1 stycznia 2022 roku wprowadziła kilka zmian i do tego programu dodano profilaktykę 

działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych w szczególności w stosunku do 

dzieci i młodzieży. Pan Wójt poinformował, że uzależnienia behawioralne to uzależnienia od 

Internetu, gier komputerowych, jedzenia, pracy, zakupów, telefonów komórkowych, 

telewizora, seksu, zdrowego jedzenia i zdrowego stylu życia, praktyk religijnych, przesadne 

dbanie o sylwetkę, makijaż  i troska o wygląd, jak również uzależnienia od  zabiegów 

medycznych i kosmetycznych.    

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że temat uzależnień jest bardzo dużym 

problemem. Zagrożenia z dopaminą, uzależnienia od krótkich przyjemności w obecnym czasie 

wśród dzieci  są problemem znacznie poważniejszym niż jak do tej pory uważano uzależnienia 

od alkoholu. W tej chwili młodzi ludzie nie są zdolni do wykonywania żadnych dłuższych 

czynności na które trzeba poświęcić kilka dni.   To jest problem dużej wagi, bo za kilka lat 

będziemy mieć pokolenie, które poza przewijaniem palcem w telefonie lub sprawieniem sobie, 

krótkiej przyjemności nie jest w stanie dążyć do osiągniecia długoterminowych celów. 

 

Więcej uwag do projektu uchwały nie było. 

  

Uchwała Nr XXI/196/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie 

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania 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, K. 

Lendas). 

• „przeciw” – 0 
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• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 16  

 

Projekt ustawy w spawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażaka ratownika 

członka ochotniczych straży pożarnych, których uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu został omówiony przez Wójta Pana Andrzeja Bujka.  

Poinformował, że dotychczas w naszej gminie była stawka maksymalna za udział strażaka 

ratownika (musi to być strażak, który ma przeszkolenie upoważniające do udziału w akcji i jest 

ubezpieczony na koszt gminy na czas trwania akcji). Taka drużyna biorąca udział w akcji, 

zgłaszana jest z imienia i nazwiska do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Puławach, która potwierdza udział strażaków w akcji. Od tego roku kwartalnie Komenda 

przesyła imienny wykaz strażaków, którzy brali udział w działaniach. Na podstawie imiennego 

wykazu i uwzględnionego czasu akcji wypłacany jest ekwiwalent. Dotychczas była to stawka 

maksymalna i wynosiła ona 1/175 średniego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez 

Prezesa GUS i to wynagrodzenie za luty br. brutto wynosi 6.220 zł czyli 1/175 wynosi  35,54 

zł (stawka max za godz.).  

Ustawodawca w nowej Ustawie o ochotniczych straży pożarnych, która obowiązuje od 1 

stycznia 2022 roku, wprowadził dodatek emerytalny i w roku 2022 wynosi on200 zł 

miesięcznie. Ta ustawa mówi w art. 15, że Rady Gmin do końca czerwca   br. muszą uchwalić 

wysokość ekwiwalentu dla ochotniczych strażaków. W naszej gminie dotychczas były to stawki 

maksymalne i za udział w akcji była to stawka 35,54 zł, a za udział w szkoleniach wynosiło 

1/700 przeciętnego wynagrodzenia, czyli 8,88 zł. Pan Wójt powiedział że w pierwszej wersji w 

projekcie uchwały zaproponował kwoty  25 zł za udział w akcji i 10 zł za szkolenie. Dodał, że 

strażak ratownik, jeżeli bierze udział w szkoleniu, czy w akcji nie traci prawa do 

wynagrodzenia, jeśli takie prawo by utracił to utratę wynagrodzenia należy zrekompensować, 

ponieważ  ekwiwalent jest dodatkowym świadczeniem  na rzecz ratownika. W naszej gminie 

strażacy swoje pieniądze, które należą im się za udział w akcji  przeznaczają w 100% na 

działalność statutową jednostki- pieniądze przeznaczane są na min. na zakup sprzętu do OSP, 

na remonty strażnic i na inne wydatki jakie przyjmą sobie do planu na dany rok budżetowy. 

Wójt powiedział, że ze strony ratowników jest to działanie bardzo wymagające pochwały, gdyż 

nie biorą pieniędzy dla siebie lecz przeznaczają na wspólne działania. Pan Wójt wniósł 

autopoprawkę do projektu uchwały i  podniósł kwotę za udział w akcji ratowniczej do 30 zł za 

godz. Poinformował, że w tej kwestii zrobił rozeznanie na terenie powiatu puławskiego  i na 

10 gmin stawki prezentują się od 20 zł do 32 zł (stawkę 32 zł przyjęła Rada Gminy w Janowcu). 

Dyskusja stosowna była przeprowadzona na zebraniu Zarządu Gminnego ZOSP w Żyrzynie. 

W związku, iż są to pieniądze przeznaczane na działalność statutową jednostki Strażacy 

sugerowali by podnieść stawkę za akcję, natomiast nie podnosili kwoty za udział w szkoleniu.  

Pan Wójt poinformował, że szkolenia są dość długie i jeśli szkolenie podstawowe ma 120 

godzin to jak pomnożymy to przez 10 zł to jest to kwota spora i wynosi ona 1200 zł. Wójt 

poinformował, że na ostatnim zebraniu podpisywane były umowy zlecenia ze strażakami, 

którzy mają prawa jazdy kat. C, konserwują sprzęt i jeżdżą do akcji ratowniczych. Kierowcy 

mają dodatkową umowę z gminą i dodatkowy biorą ekwiwalent. Na ostatnim zebraniu 

sprawozdawczym był wniosek o podwyższenie kierowcom dotychczasowych ryczałtów. 

Jednostka w Żyrzynie miała ponad 70 wyjazdów, więc ten kierowca jest mocno eksploatowany 

i musi sporo czasu poświęcić, a jego ekwiwalent z tytułu pilnowania samochodu i dbanie o to 

by cały czas samochód był gotowy do wyjazdu  i sprawny  oszacowany został na 12 godzin w 

miesiącu. Minimalna stawka godzinowa wynosi 19,70 zł i taka umowa na miesiąc czasu z 

kierowcą zawarta jest na kwotę 236,40  zł. Jednostka OSP Żyrzyn ma 3-ch kierowców i tu jest 
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większa stawka - 354 zł/ m-c i tu strażacy wnioskują o zwiększenie jeszcze tego ekwiwalentu. 

Pan Wójt poinformował, że przedstawiona  uchwała funkcjonowałaby od 1 stycznia 2022 roku.   

 

Radny Pan Krzysztof Turski- zapytał, czy strażacy nie mają nic w sprawie zmniejszeniu 

ekwiwalentu. 

 

Pan Wójt – poinformował, że stawki w powiecie od stycznia br. za udział w akcji przedstawiają 

się następująco:  

- Gmina Markuszów – 20 zł/h 

- Puławy Włostowice – 26 zł/h 

- Gmina Baranów - 16 zł/h  

- Gmina Puławy - 20 zł/h 

- Gmina Końskowola – 20 zł/h 

- Gmina Kurów - 10 zł/h 

- Gmina Janowiec – 32 zł/h 

- Gmina Kazimierz Dolny – 22 zł/h 

- Gmina Wąwolnica – 30 zł/h 

- Gmina Nałęczów – 30 zł/h  

 

Radny Pan Sebastian Walaszek- powiedział, że przykre jest to, że musimy dyskutować o 

takich rzeczach jak obniżenie ekwiwalentu dla ochotniczych strażaków, tym bardziej, że te 

pieniądze przechodzą na rzecz jednostki statutowej OSP, za który kupowany jest sprzęt. Radny 

zastanawia się czy zmniejszając ekwiwalent nie zmniejszamy morale i swojego poziomu 

bezpieczeństwa. Radny powiedział, że trzeba się cieszyć, że są ludzie którzy za darmo pilnują 

naszego bezpieczeństwa.   

 

Pan Wójt- powiedział, że jeśli radny Pan Walaszek złoży wniosek o maksymalną stawkę i 

zostanie przyjęta przez radę będzie ona wówczas obowiązywała.  

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- zapytał w jakiej kwocie w skali w roku zabezpieczamy 

w budżecie pieniądze dla OSP. 

 

Pan Wójt-  odpowiedział, że w roku ubiegłym kwota wydana na ekwiwalenty wynosiła 37.478 

zł. 

 

Radna Pani Teresa Gruda- powiedziała, że kwestia ekwiwalentu została przedyskutowana na  

zarządzie OSP  i w jakiś sposób te stawki zostały zaakceptowane, ustalone i stosowne  decyzje 

podjęte z zarządem. Zaproponowała, aby zostawić stawkę 30 zł. Zaznaczyła, że w ostatnich 

latach sfinansowaliśmy dużo sprzętu do ochotniczej straży pożarnej.    

 

Więcej uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXI/197/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu spieniężanego strażaka ratownika członka ochotniczych 

straży pożarnych, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 

lub ćwiczeniu została podjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów  tj.; 

 

• „za” – 12 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 

T. Stachyra, G. Strzałkowski, J. Trybuła, Z. Matraszek, K. Lendas). 

• „przeciw” – 1 (K. Turski) 
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• „wstrzymał się” – 1 (S. Walaszek)  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17  

 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi 

gminnej został zreferowany przez Pana Wójta Gminy Żyrzyn. Powiedział, że przedstawiony 

projekt uchwały jest związany z wybudowaniem drogi w Parafiance oraz pozyskaniem środków 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poinformował, że Zarząd Powiatu Puławskiego 

pozytywnie zaopiniował powyższą propozycję zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych.  

 

Uwag do powyższego projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXI/198/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie 

zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej 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, J. Trybuła, Z. Matraszek, K. Lendas, S. Walaszek, K. 

Turski). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Żyrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

został omówiony przez Pana Wójta. Poinformował, że z chwilą wybudowania odcinków dróg 

asfaltowych łącznik Cezaryn- Parafianka oraz Parafianka- Jaworów zmieniły się trasy busów, 

w północnej część gminy. Pan Wójt poinformował, że proponuje się ustalić nowe przystanki na 

północnej części gminy.  

 

Rady Pan Grzegorz Strzałkowski – zapytał, co musi zrobić podmiot chcąc skorzystać z 

przystanków na terenie naszej gminy.  

 

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej- odpowiedział, że zainteresowany podmiot powinien wystąpić 

do właściwego zarządcy o zgodę z korzystania z przystanków i uzgodnić kursy by się nie 

pokrywały z konkurencją. 

 

Więcej uwag do powyższego projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXI/199/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Żyrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 14 (M. Barański, A. Chachaj, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, J. Osiak, 
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T. Stachyra, G. Strzałkowski, J. Trybuła, Z. Matraszek, K. Lendas, S. Walaszek, K. 

Turski). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 19  

 

Pan Wójt przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. Poinformował, że z wnioskiem o nabycie przedmiotowej nieruchomości 

wystąpił właściciel działki nr 2600 obręb Osiny w celu poprawy warunków zagospodarowania 

swojej nieruchomości. Nieruchomość zostałaby sprzedana w formie bezprzetargowej zgodnie 

z treścią art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działka 2593/1 stanowi 

grunt przylegający do działki, której właściciel ubiega się o jej nabycie. Przedmiotowa 

nieruchomość o szerokości 5 m nie pozwala jej zagospodarować zgodnie z MPZP jako odrębną 

nieruchomość.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że na Komisji Budżetowej przedstawiał swoje 

stanowisko. Powiedział, że właściciel, który zgłosił się o wykup tej nieruchomości miał żal, że  

wcześniej Wspólnota Wsi Osiny tej działki mu nie sprzedała.    

 

Radny Pan Grzego Strzałkowski- powiedział, że w sprawach wyznaczania  dróg bardzo 

ważnym elementem jest dobra aranżacja przestrzeni wokół dróg. Powiedział, że bardzo by 

chciał abyśmy zabezpieczali teren wokół dróg by żadne płoty i zabudowa przy zbyt wąskich 

drogach nie mogła powstać. Te problemy po 15-20 latach, kiedy już płoty powstaną i 

infrastruktura są już do nieruszenia a później pojawiają się problemy techniczne jak np. w 

Borysowie gdzie nie można wybudować żadnego chodnika. Trzeba zostawiać miejsca, więcej  

przestrzeni wokół dróg z przeznaczeniem na pobudowanie ewentualnego rowu, chodnika i nie 

zezwalać na bliską zabudowę przy drogach.  

 

Więcej uwag do powyższego projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXI/200/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 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, J. Trybuła, Z. Matraszek, K. Lendas, S. Walaszek, K. 

Turski). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 20  

 

W kolejnej części porządku obrad Wójt Gminy Pan Andrzej Bujek przystąpił do zreferowania 

tematu w sprawie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przedstawiona uchwała upoważnia organ 

wykonawczy przez Radę Gminy Żyrzyn do podejmowania działań związanych z pomocą 

obywatelom Ukrainy polegających na: 

• przygotowaniu  miejsc zakwaterowania w lokalach stanowiących mienie gminne, w tym 

dokonywana drobnych napraw i remontów oraz wyposażenia ich w kabiny 

prysznicowe, 

• zapewnienia zakupu żywności, 

• zapewnienie zakupu środków czystości i higieny osobistej oraz ubrań i innych 

produktów (pościeli, ręczniki, naczynia), 

• zakupu leków, dla osób nie posiadających własnych środków finansowych, w okresie  

przed nadaniem im numerów PESEL, 

• zapewnieniu obiadów dla dzieci przebywających w świetlicach, szkołach i przedszkolu, 

• pokrycia kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych i do lekarza, 

• pokrycia kosztów transportu z punktów recepcyjnych do miejsca zakwaterowania. 

 

Pan Wójt poinformował, że pomoc będzie realizowana w ramach posiadanych środków 

własnych lub przekazanych na ten cel.  

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- zapytał, czy gmina obywatelom Ukrainy zapewnia tylko 

obiady. 

 

Pan Wójt – odpowiedział, że zakwaterowanie Ukraińców wygląda tak samo jak w przypadku 

osób przyjętych przez osoby prywatne. Gmina ma podpisaną stosowną umowę z powiatem 

puławskim w zakresie zapewnienia środków finansowych, które pochodzą z budżetu państwa 

na zadania zlecone. Uchodźcom zapewniamy  bezpłatne noclegi i bezpłatne wyżywienie. Osoba 

fizyczna, która przyjęła uchodźców musi podpisać oświadczenie pod odpowiedzialnością 

karną, że zapewniana tym osobom nieodpłatny nocleg i wyżywienie -wówczas otrzyma 

rekompensatę w wysokości 40 zł na każdą osobę za jeden dzień. Gmina główne obiekty 

zakwaterowania  posiada  w budynku  DPS w Żyrzynie. Pobyt w takim ośrodku jest dużo 

droższy i  mamy z powiatem wynegocjowaną kwotę 60 zł za dobę plus 10 zł za dobę jeśli jest 

to osoba niepełnosprawna, schorowana i wymaga całodobowej opieki (więc za taką osobę 

będziemy mieli 70 zł za dobę). 

 

Rady Pan Jan Trubuła- zapytał, czy osoba fizyczna, która przyjęła obywateli Ukrainy do 

swojego mieszkania musi uwzględnić dodatkowe osoby w deklaracji wywozu odpadów 

komunalnych. 

 

Pan Wójt- odpowiedział, że gmina nie powinna egzekwować obowiązku takich płatności. 

Mieszkańcy, którzy przyjęli takie osoby okazali swoja dobrą wolę i nie powinniśmy takich osób  

dodatkowo obciążać.  

 

Radny Pan Krzysztof Turski- zapytał jak sprawa będzie wyglądała ze szkołami i 

przedszkolami. Czy to także jest zadanie własne gminy narzucone przez rząd, czy jest to dobrą 

wolą gminy.  

 

Pan Wójt- odpowiedział, że wszystko jest uwzględnione w  rozporządzeniu Ministra Edukacji 
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Pana Przemysława Czarnka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji, kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy. Wszystko jest w tym 

rozporządzeniu uregulowane.  Obywatele Ukrainy są traktowani na równo z obywatelami 

Polski. Jeżeli w obwodzie szkoły np. w Żyrzynie zamieszkały dzieci, które podlegają 

obowiązku szkolnemu to rodzic lub opiekun prawny takiego dziecka ma prawo zgłosić takie 

dziecko do przedszkola lub szkoły. To dziecko nie musi chodzić do szkoły jeżeli korzysta z 

nauki zdalnej z Ukrainy.  Jeśli od września rodzic stwierdzi, że jego dziecko korzysta z nauki 

zdalnej to nie mam obowiązku posyłania go do szkoły w Polsce. Natomiast jeśli rodzić zwróci 

się z wnioskiem by jego dziecko uczęszczało  do szkoły Polskiej to dyrektor danej  placówki 

ma obowiązek go przyjąć. Poinformował, że na każde  dziecko zapisane do sytemu informacji 

oświatowej  będzie należała się subwencja oświatowa jak za każde dziecko Polskie, natomiast  

za dziecko umiejscowione w przedszkolu subwencja będzie wynosiła 5.000 zł. 

 

Więcej uwag do powyższego projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXI/201/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie 

realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa 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, J. Trybuła, Z. Matraszek, K. Lendas, S. Walaszek, K. 

Turski). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 21 

 

W sprawach różnych Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.  Poinformował, że w poniedziałki zostaje 

przywrócony dyżur Przewodniczącego Rady.  

 

Radny Pan Krzysztof Turski- poruszył temat związany z komunikacją miejską  MZK Puławy 

i PKS Ryki. Przypominał, że kursy PKS miały być dostosowane do linii MZK Puławy. Kurs w 

Woli Osińskiej przez Bałtów-Borysów- Żyrzyn o godz. 9:25. Kurs MZK z Żyrzyna jest o 8:55 

albo o 10:45. Na poranny kurs MZK mieszkańcy z Woli Osińskiej nie zdążą, a na późniejszy 

kurs MZK muszą czekać godzinę czasu. Mieszkańcy mają duże pretensje, że zostali pozbawieni 

sobotnich kursów MZK, a teraz muszą jeszcze godzinę czekać na przystanku w Żyrzynie  w 

dni powszednie aby dostać się do Puław.  

Następnie Radny poruszył sprawę dotyczącą ceny biletów PKS Ryki. Poinformował, że za kurs 

z Woli Osińskiej do Żyrzyna kosztuje 5 zł i jest ceną bardzo wygórowaną, ponieważ kurs MZK 

Puławy – Żyrzyn kształtuje się na tym samym poziomie.   

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- powiedział, że obecne rozwiązanie komunikacyjne dla 

mieszkańców jest głęboko niesatysfakcjonujące  i poprosił byśmy dążyli do przeprowadzenia 

konsultacji społecznych i poszukania konsensusu. Sygnały jakie radny dostał od mieszkańców 

to potrzeba dojazdu do Puław na godzinę 7, 8, 10 i potrzeba powrotu w godzinach 15- tej i 22- 

ej. To są duże oczekiwania.  

Podziękował za wszystkie działania związane z  inwestycjami drogowymi w Borysowie, w 
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szczególności na kolonii.  

Ponadto radny poprosił  o oszacowanie kosztów przyłączenia i eksploatacji budowy kanalizacji. 

Oszacowanie kosztów pozwoliłoby na wizję poniesienia kosztów przez mieszkańców i 

ewentualnego ukierunkowania mieszkańców na budowę własnych przydomowych 

oczyszczalni  ścieków.  

 

Radny Pan Jarek Osiak- podziękował, za przywiezienie kruszywa na drogę gruntową  

w Bałtowie. 

 

Pan Wójt- poinformował, że w trakcie rozmów z MZK prowadzonych jeszcze w 2021 r. Gmina 

Żyrzyn zaproponowała utrzymanie w 2022 r kursów na poziomie roku 2021r., Natomiast MZK 

zaproponował zwiększenie dotacji z kwoty 385 tys. zł do kwoty 645 tys. zł.  Pan Wójt 

przypominał, że w budżecie są na ten cel zabezpieczone środki w wysokości 400 tys. zł, a więc 

10% więcej niż w 2021 r. MZK zaproponował, że za kwotę proponowaną przez Gminę (400 

tys. zł) można wykonać usługę zmniejszającą ilość przejechanych kilometrów ze 121 tys. km 

/rocznie do 71 tys. km/rocznie w 2022r.  

Od stycznia 2022 r. MZK planowało zmienić rozkład jazdy autobusów na terenie naszej Gminy, 

lecz z powodu COVID-19 i nauki zdalnej kursy szkolne zostały zawieszone. Zmieniony rozkład 

jazdy będzie obowiązywał od 1.04.2022r. Pan Wójt poinformował, że odbył wiele rozmów, w 

których uczestniczyli: Zastępca Wójta, Prezes MZK i dyspozytorzy, aby za kwotę 400 tys. zł 

utrzymać w nowym rozkładzie jazdy jak największą liczbę kursów z 2021 r.  

Wójt zwracał się także do mieszkańców, zamieszczając stosowne komunikaty na stronie 

internetowej i FB z prośbą o konsultację zaproponowanych i wynegocjowanych rozkładów 

jazdy. Oczywiście chodziło o minutowe dostosowanie rozkładów jazdy do oczekiwań 

pasażerów. Dostaliśmy wiele korespondencji, głównie dotyczącej zwiększenia ilości kursów, 

ale uwzględnione zostały wnioski dotyczące przesunięć minutowych i dodatkowego kursu 

z Puław przez Bałtów – Borysów.  

Od 1. 04 będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy i  być może jakieś jeszcze kosmetyczne 

zmiany nastąpią. Mieszkańcy oczekują więcej kursów, ale na dzień dzisiejszy gmina nie jest w 

stanie tego zabezpieczyć, chyba że zabezpieczymy większe pieniądze na ten cel, jakich 

oczekuje od nas MZK i w formie dotacji będziemy je przekazywać do budżetu Miasta Puławy 

kosztem innych wydatków. Podpisaliśmy umowę z Miastem Ryki i PKS Ryki obsługuje 

północną i południową część gminy. Wprowadziliśmy też kurs autobusów przez Bałtów- 

Borysów - Żyrzyn - Wolę Osińską – Osiny - Puławy o godzinie 7 i z powrotem po godzinie 15. 

Pan Wójt poinformował, że postara się dostosować kursy PKS Ryki do obecnych kursów MZK. 

Zadeklarował, że  poczyni starania o wynegocjowanie tańszych biletów PKS.  

Poinformował, że nasza pozycja negocjacyjna wzrosła z chwilą pojawienia się przewoźnika 

PKS Ryki i tylko dlatego MZK jeszcze chce z nami negocjować, ponieważ obawia się 

konkurencji ze strony PKS Ryki. Gdybyśmy tej alternatywy nie mieli rozmowa byłaby inna i 

negocjacje z naszej strony byłyby dużo trudniejsze. Teraz w MZK zmienił się zarząd (w grudniu 

nie wiedzieliśmy,  że zmieni się prezes i podejście Miasta Puławy do komunikacji miejskiej). 

Wójt powiedział, że na dzień dzisiejszy zastanawiałby się, czy w ogóle wprowadzać kurs PKS 

Ryki do Puław, ponieważ przy tych pieniądzach równie dobrze moglibyśmy utrzymać MZK, 

ale w grudniu MZK nie chciało z nami  na ten temat rozmawiać. Decyzje musieliśmy podjąć w 

grudniu bo mogliśmy zostać z okrojoną liczbą kursów MZK Puławy i bez kursów PKS Ryki.   

 

Radny Pan Grzegorz Strzałkowski- zapytał, czy mieszkańcy dysponując funduszem 

sołeckim byliby w stanie przeznaczyć go na dodatkowy kurs MZK.   

 

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej – odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, jak już to tylko 
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na terenie gm. Żyrzyn ponieważ to musi się wiązać z zadaniami własnymi gminy. 

 

Pan Wójt - powiedział, że Pani Prezes MZK poinformowała, że zmiany w kursach 

najwcześniej mogą zaistnieć od 1 września.  Obecnie zobaczymy, jak się sprawdzi nowy 

rozkład jazdy od 1 kwietnia. Przy pracach nad budżetem musimy zdecydować czy chcemy 

utrzymywać  PKS Ryki, czy tylko zostać przy kursach które jeżdżą w północnej części Gminy 

i zwiększyć liczbę kursów MZK Puławy.  

 

Przewodnicząca Rady –zwróciła się do Pana Wójta z prośbą o skierowanie wniosku do 

Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wycinki drzew przy drodze Zagrody - Kotliny. Radna 

zaznaczyła, że po ostatnich oględzinach komisji powiatowej nic nie zostało zrobione, a 

powstały tylko nowe okoliczności, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników ruchu 

drogowego.  

 

Radny Pan Zbigniew Matraszek - poinformował, że przy drodze powiatowej przy stawie jest 

dość mocno podcięta brzoza na wysokości Państwa Sumorków i poprosił o jej usuniecie.  

 

Radny Pan Leszek Kozak - poprosił o naprawienie nawierzchni drogi serwisowej S17 na 

odcinku przejścia szutrowego dla zwierząt. 

 

Radny Pan Jan Trybuła-  podziękował za wykonanie drogi  ul. Spacerowej w Osinach. 

Powiedział, że poczyni starania o możliwość wykupienia gruntów na wykonanie drogi 

„łącznika” od ul. Spacerowej do kościoła, szkoły i  do sklepu.   

 

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1800 zamknęła XXII sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 


