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Protokół Nr XXIII/2022 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 16 maja 2022 roku. 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 1200 i trwała do godz. 1700. Obrady 

odbywały się w budynku Biblioteki Gminnej w Żyrzynie.  

 

 

Radni obecni na sesji: 

 

1. Jarosław Osiak 

2. Teresa Gruda   

3. Leszek Kozak 

4. Jan Trybuła 

5. Zbigniew Kozdrój 

6. Krzysztof Turski 

7. Tadeusz Stachyra 

8. Marcin Barański 

9. Tomasz Guz 

10. Sebastian Walaszek  

11. Zbigniew Matraszek  

12. Andrzej Potyra  

13. Krystian Lendas   

   

 

Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni : 

 

1. Adam Chachaj 

 

 

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. Pani Iwona Góźdź   - Sekretarz Gminy Żyrzyn 

5. Pan Tomasz Stolat   - Radca Prawny  

 

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 udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- debata nad Raportem o Stanie Gminy Żyrzyn za 2021 rok, 

- wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie wotum zaufania, 
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- podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2021 rok. 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu.  

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego z wykonania 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie.   

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej w 

Żyrzynie. 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu, 

- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania, 

- dyskusja i zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań. 

 - informacja o stanie mienia komunalnego. 

 - dyskusja i podjęcie uchwały. 

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

wykonania budżetu za 2021 rok. 

- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie odnośnie wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żyrzyn na 2022 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalność 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 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Gminny Żłobek 

„Małe Misie” w Żyrzynie. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

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

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w gminnym Żłobku „Małe Misie” w Żyrzynie.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

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

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

13. 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.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie budowy drogi gminnej w Żyrzynie. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Mateusza Jarosiewicza z dnia 21 
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grudnia 2021 r. 

- wprowadzenie do tematu Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „Cech Zdunów Polskich” z dnia 28 

lutego 2022 r. w sprawie naprawy uchwały antysmogowej.  

- wprowadzenie do tematu Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Wsi Osiny z dnia 21 

kwietnia 2022 r. 

- wprowadzenie do tematu Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

 - dyskusja i podjęcie uchwały. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn dla określonych terenów.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/187/2021 Rady Gminy Żyrzyn 

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości, zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzonych żłobki na terenie Gminy Żyrzyn. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

21. Sprawy różne i zakończenie sesji. 

 

 

Ad.1 

 

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

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

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

Poinformowała, że radny Pan Adam Chachaj usprawiedliwił swoją nieobecność w obradach na  

dzisiejszej sesji natomiast radny Pan Grzegorz Strzałkowski zrzekł się sprawowania mandatu 

radnego i w tej sprawie wpłynęło już do urzędu stosowne Postanowienie Komisarza 

Wyborczego w Lublinie.   

 

Ad. 2 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został 

przedstawiony w zaproszeniach na sesję.  

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- poprosił o rozszerzenie porządku obrad o: 

 

• odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia 

Komunalnego w obecnym punkcie 12, ponieważ zagadnieniem maksymalnej 

opłaty za pobyt dziecka w gminnym żłobku, zajmowała się również Komisja 

Budżetowa. Ponadto Pan Wójt zaznaczył, że w dniu dzisiejszym podczas trwania 

przerwy w obradach sesji członkowie Komisji Oświaty wznowią swoje obrady w 

celu ustosunkowania się do nowej treści przedstawionego projektu uchwały.   

• punkt 19 w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn dla 

określonych terenów.  Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały zawiera trzy 

załączniki.  
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- trzeci załącznik dotyczy obszaru rozlewni miodu w Żerdzi, który był 

omawiany na ostatniej sesji i pozostaje bez zmian. 

- pierwszy załącznik dotyczy poszerzenia drogi wewnętrznej Parafianka- 

Cerezyn. Pan Wójt przypominał, że właściciel Modrzewiowego Dworu 

zwrócił się do gminy z wnioskiem  o przekształcenie terenu pod zabudowę 

zagrodową  w Parafiance za cmentarzem w celu rozbudowy Dworu. Urbanista 

w tej kwestii wskazał by móc nanieść w palnie zmiany, o które domaga się 

właściciel Modrzewiowego Dworu należy zapewnić do nich dojazd z drogą o 

szerokości co najmniej 5 m (obecna szerokość drogi mierzy 3 m).  

- drugi załącznik dotyczy błędu jaki powstał w 2003 roku- w chwili obecnej 

przy zgłoszeniu dokumentacji technicznej w wydziale Architektury Starostwa 

Powiatowego w Puławach okazało się, że tereny pod ujęciem wody w Woli 

Osińskiej są niezgodne z naszym planem zagospodarowania przestrzennego z 

roku 2003. Gmina musi  szybko wprowadzić poprawne zapisy w załącznikach 

graficznych aby mogła uzyskać pozwolenie na budowę i modernizację tego 

ujęcia.  

• punkt 20 w brzmieniu podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXI/187/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

wysokości, zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki na terenie Gminy Żyrzyn. Uchwała uwzględniała dopłatę z 

gminy w kwocie 250 zł/ m-c za pobyt w żłobku jednego dziecka.  

 

Więcej wniosków o zmianę porządku obrad nie było. 

 

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

 

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

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

 

Innych wniosków nie było. 

 

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

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 4 

 

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

sesjami od 28 marca 2022 do 16 maja 2022 r.   
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Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Radny Pan Zbigniew Matraszek- podziękował za wykonanie drogi gminnej w Żyrzynie na 

ulicy Górnej i ulicy Pałacowej.  

 

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- poinformowała, że w dniu dzisiejszym mamy 

sesję absolutoryjną i Radni będą debatować nad raportem o stanie gminy za 2021 rok. 

Dokument ten, został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy, jak również został 

on rozesłany do radych wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. Do debaty mogło zgłosić się 

maksymalnie 15 mieszkańców naszej gminy po uzyskaniu od 20 mieszkańców podpisów 

wyrażających zgodę na udział w debacie. Przewodnicząca poinformowała, że nikt się nie 

zgłosił  z naszej gminy do debaty nad raportem i dzisiaj odbędzie się debata w naszym ścisłym 

gronie.  

 

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

stanowi załącznik do protokołu.  Na wstępnie Pan Wójt poinformował, że  Raport przedstawia 

stan podstawowych obszarów działalności Gminy Żyrzyn. 

Raport opisuje szczegółowo każdą z dziedzin aktywności gminy. Jest to zbiór danych 

statystycznych oraz innych informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy Żyrzyn i innych 

jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy, przetworzonych na potrzeby tego 

dokumentu. Publikacja ta zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizowań różne 

zagadnienia związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Żyrzyn w 2021 r. Zawiera 

opis sytuacji gminy pod względem gospodarki, kondycji finansowej, środowiska i 

społeczeństwa oraz obrazuje sposób zarządzania gminą. 

Po szczegółowej analizie Raportu Pan Wójt poinformował, że finanse gminy są stabilne. 

Wzrastają dochody gminy, a dług publiczny jest na bezpiecznym poziomie. Podkreślił fakt, że 

zaciągnięty dług przeznaczony został na wydatki inwestycyjne, a głównie na wkład własny w 

różnych projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.  

Wójt poinformował, że rok 2021 przyniósł Gminie Żyrzyn wiele sukcesów, zarówno pod 

względem liczby zrealizowanych inwestycji, jak i podjętych działań społecznych. 

W 2021 roku wykonano wiele inwestycji, zrealizowanych przy dużym udziale środków 

zewnętrznych. Duża uwaga była skupiona na poprawie jakości dróg. Na terenie Gminy 

wykonanie zostały i oddane do użytkowania nowe odcinki gminnych dróg asfaltowych o 

łącznej długości 8,989 km i wartości 3 591 696,09 zł oraz została przebudowana droga 

powiatowa w Żerdzi na odcinku 0,627 km za kwotę – 810 332,00 zł. Realizowano zadania 

związane z poprawą stanu obiektów komunalnych- modernizowane były obiekty strażnic w 

Borysowie i w Kotlinach.  Wykonano sieć wodno- kanalizacyjną na działkach budowlanych 

pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne i na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie.  
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Pan Wójt podkreślił, że stabilny budżet Gminy i pozyskiwanie środków unijnych wzmocniły 

pozycję Gminy  Żyrzyn wśród sąsiednich gmin Powiatu Puławskiego.  Obecnie 

przygotowywane są wnioski o dofinansowanie inwestycji planowanych w latach 2022- 2027. 

Potwierdzeniem efektywności pracy samorządu Gminy Żyrzyn są wysokie lokaty jakie Gmina 

Żyrzyn zajęła w rankingach publikowanych w 2021 roku. Rankingi te są ogłaszane w mediach 

opiniotwórczych takich ja dwutygodnik Wspólnota- pismo samorządu terytorialnego. Dziennik 

Rzeczypospolita i Serwis Samorządowy PAP. Pan Wójt poinformował, że Gmina Żyrzyn zajęła 

18 miejsc na 1533 gmin wiejskich w kraju, 2 miejsce w województwie lubelskim i pierwsze w 

powiecie puławskim w Rankingu Samorządów 2021 Rzeczypospolitej, w którym oceniano 

efekty działań miast i gmin w zakresie dbałości o jakość życia mieszkańców, stan środowiska 

i rozwój ekonomiczny przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania.  

Podsumowując rok 2021 Pan Wójt, powiedział, że należy postrzegać go jako efekt 

wcześniejszych działań oraz początek kolejnych. Wśród realizowanych priorytetów znajdują 

się projekty twarde – infrastrukturalne, ale także i miękkie – społeczne. Wszystkie  prowadzone 

przez samorząd działania uwzględniają wieloetapowy i zrównoważony rozwój Gminy. Dzięki 

pozyskanym środkom zewnętrznym udaje się przeznaczać znaczne środki własne budżetu 

gminy na realizację zadań inwestycyjnych. Świadczy to o właściwie prowadzonej polityce 

rozwoju gminy, opartej na dobrym planowaniu i zarządzaniu finansami publicznymi. Działania 

są przemyślane i skierowane na maksymalne czerpanie środków ze źródeł zewnętrznych, co 

skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. 

Podkreślił, że kierunek, który Gmina obrała, a który wyraźnie odzwierciedla ten Raport będzie 

konsekwentnie kontynuowany, tak aby jakość życia mieszkańców była na jak najwyższym 

poziomie. 

Radny Pan Krzysztof Turski- powiedział, że rok 2021 był rokiem ciężkim, w którym podjęte 

zostało ryzyko i ciągnęliśmy inwestycje, które były zaplanowane. Budżet został zamknięty z 

lekkim plusem. Udało się pobudować dużo dróg, sprowadzono inwestorów na tereny, o których 

od dawna  myśleliśmy o inwestycjach, pojawił się lekki wzrost liczby przedsiębiorców mimo 

pandemii, zasilą oni budżet gminy i powstaną nowe miejsca pracy. Pozostało jeszcze bardzo 

dużo do zrobienia m.in. w kwestii komunikacji miejskiej, jest jeszcze kilka dróg, które trzeba 

wykonać w miejscowościach tj.; Borysów, Bałtów, Jaworów. Radny powiedział, że martwi go 

pojawiająca się migracja i spory spadek mieszkańców, gdyż nasza gmina się wyludnia.  

Radny pogratulował Panu Wójtowi i Radnym za podjęcie odważnych decyzji, za uchwały, 

które przyczyniły się do realizacji tych wszystkich inwestycji. Radny podziękował również, za 

wykonywaną drogę z Woli Osińskiej do Żyrzyna, która ułatwiła mieszkańcom dojazd do 

przystanku komunikacji publicznej w Żyrzynie. Radny raz jeszcze podziękował Panu Wójtowi 

za wykonaną ogromną pracę. 

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że Raport jest bardzo obszerny.  Rada, która zezwoliła 

wykonywać Panu Wójtowi inwestycje zdała egzamin. Trudno było te inwestycje realizować w 

dobie pandemii COVID-19, ale mimo tak wielkich przeciwności wykonano dużo inwestycji 

drogowych. 

Rady powiedział, że mimo dzisiejszych przeciwności patrzymy optymistycznie w przyszłość i 

złożone trzy wnioski w ramach programu Polski Ład, być może uzyskają dofinansowanie i 
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umożliwią pobudowanie nowego budynku urzędu gminy i pobudowanie nowych hal 

sportowych w Osinach i Skrudkach.  

W imieniu strażaków (OSP) radny podziękował za doposażenie jednostek, które prężnie 

działają w naszej gminie. 

Radny podziękował Panu Wójtowi za tak owocny rok i życzył dalszych realizacji inwestycji 

mimo stałego wzrostu cen i inflacji.   

Przewodnicząca Rady Pani Teresa Gruda- poinformowała, że raport jest obowiązkowy do 

sporządzenia do 31 maja. Przypomniała, że to już czwarty raz Rada Gminy debatuje nad 

Raportem. Debata nad raportem jest jak najbardziej potrzebna do przeprowadzenia, ponieważ 

daje nam wszystkim obraz rozwoju naszej małej ojczyzny. Pogratulowała Panu Wójtowi i 

całemu zespołowi gminnemu, podziękowała wszystkim urzędnikom za wykonaną pracę w roku 

2021 mimo czasu pandemii. Powiedziała, że  udało się zrealizować dużo inwestycji i to jest 

wielki sukces. Dziewięć odcinków dróg gminnych ok 9 km to jest bardzo dobry wynik. 

Zaznaczyła, że obecne są złożone kolejne trzy projekty na remonty dróg, ponadto zostały  

złożone wnioski do rządowego Funduszu Polski Ład  na budowę dwóch hal sportowych i na 

budowę budynku urzędu gminy. Przewodnicząca podkreśliła, że bardzo dobrze funkcjonuje 

DPS. Sukcesem naszej gminy  jest wysoka pozycja w rankingach, które zostały przedstawione 

przez Pana Wójta. Dodatkowo finanse publiczne naszej gminy są na bezpiecznym poziomie, 

dług jest stabilny i należy  cieszyć  się i gratulować Panu Wójtowi za tak dobre gospodarowanie 

majątkiem naszej gminy.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Matraszek- odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

Treść wniosku stanowi załącznik do protokołu.  

Pan Zbigniew Matraszek pogratulował Panu Wójtowi ogromu pracy wykonanej w roku 2021.  

Uchwała Nr XXIII/202/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od godziny 13:30- 

14:55 

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

radnych.  
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Ad. 7 

Wprowadzenia do punktu 7 porządku obrad dokonała Pani Skarbnik Małgorzata Wolska- 

Król. Poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2021 rok wraz 

z wykonaniem planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Biblioteki 

Gminnej w Żyrzynie i informacją o stanie mienia komunalnego zostało przedłożone 

zarządzeniem Nr 20/2022 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie i Radzie Gminy 

Żyrzyn, a także zamieszczone na stronie internetowej i w BIP Urzędu Gminy. Nadmieniła, że 

wszystkie sprawozdania były szczegółowo omawiane na Komisji Rewizyjnej i Komisji 

Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego. 

Pani Skarbnik rozpoczęła od omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r.  

Poinformowała, że dochody wykonane zostały w  kwocie ponad 38 mln. zł – 102 % planu, 

natomiast wydatki zrealizowane zostały na kwotę ponad 37 mln. zł – 95% planu w tym wydatki 

majątkowe ponad 6 mln. zł. 

Poinformowała, że zadania inwestycyjne zaplanowane w 2021 roku zostały zrealizowane. W 

ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane przedsięwzięcia na kwotę 365 tys. zł.  

Zaplanowane w budżecie dotacje zostały udzielone i rozliczone.  

Rozchody budżetu 2021 wyniosły 2.720.404 zł w tym: 

- spłaty kredytu 1.220.404 zł 

- założona lokata 1.500.000 zł, która ma na celu zabezpieczenie zadań inwestycyjnych na 

przyszłe lata.   

Przychody roku 2021 w kwocie 4.606.515,36 zł,  z czego: 

- 2.606.515,36 zł są to niewykorzystane środki i wolne środki z 2020 r. oraz 

- zaciągniecie kredytu - 2.000.000 zł 

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody i wydatki zostały szczegółowo opisane w 

przedłożonej informacji jak i omówione na Komisjach Rady Gminy Żyrzyn.  Budżet roku 2021 

zakończony został nadwyżką budżetową w kwocie 1.006.766,49 zł, zaś kwota długu to 

5.000.000,00 zł.  

Poinformowała, że do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  Żyrzyn za 2021 rok 

załączono: 

- wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

- wykonanie planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

- informację o WPF oraz informację o stanie mienia komunalnego.   

Pani Skarbnik poinformowała, że otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lubienie 

pozytywną opinię wykonania budżetu za 2021 rok. Na dzień 31.12 2021 zostały sporządzone 

również sprawozdania jednostkowe i zbiorcze Gminy Żyrzyn tj.; bilanse jednostek, bilans 

wykonania budżetu, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zamian finansowych.  

Treść wszystkich sprawozdań stanowią załączniki do protokołu. 
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Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Wolska-Król- zapoznała z pozytywną opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2022 roku (data wpływu do urzędu) w 

sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żyrzyn w 2021 rok.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Matraszek odczytał wniosek Komisji 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2021 r.  

Uwag do powyższych sprawozdań i opinii nie zgłaszano. 

Pan Wójt omówił informację o stanie mienia komunalnego w Gminie Żyrzyn na dzień 

30.12.2021 r., które stanowi załącznik do protokołu. Poinformował, że powierzchnia gruntów 

w porównaniu do 2020 r. uległa zmianie  w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji 

gruntów i budynków, obrębów geodezyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gminy 

żyrzyn oraz o grunty nabyte przez Gminę w ciągu roku o łącznej powierzchni 10,2481 ha.  

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

 

Uchwała Nr XXIII/203/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta 

Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2021 rok została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8 

 

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

tytułu wykonania budżetu za 2021 rok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew 

Matraszek- odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu  absolutorium Wójtowi Gminy 

Żyrzyn. 

 

Treść uchwały Nr 10/1/2022 Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2022 r. stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Wolska – Król – przedstawiła pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2021 roku z dnia 16 

maja 2022 roku. 

 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 
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Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Żyrzyn- poddała pod głosowanie uchwałę o udzieleniu 

absolutorium Wójtowi Gminy. 

 

Uchwała Nr XXIII/204/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 

została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy - pogratulowała uzyskania absolutorium Wójtowi Gminy 

Żyrzyn.  

 

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

Podkreślił, że jest to wspólne osiągnięcie i serdeczne podziękował pracownikom urzędu i 

radnym za owocną współpracę, czego rezultatem są liczne gminne inwestycje.  

 

Ad. 9 

 

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

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

przedstawione w projekcie uchwały były szeroko omawiane na Komisji Budżetowej, 

Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego. Powiedziała, że zgodnie z załącznikiem Nr 

1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 45.137,93 zł,  oraz wydatki o 1.067.515,78 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

W związku z powyższym zmianami zwiększa się deficyt Gminy Żyrzyn o 1.022.377,85 zł, a 

źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z 2021 r. Po sporządzeniu sprawozdań finansowych, 

za rok 2021 i rozliczeniu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określono kwotę 

wolnych i niezrealizowanych środków w 2021 r w wysokości 4.392.877,85 zł i stanowią one 

przychód budżetu Gminy Żyrzyn na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

Zmianie ulega załącznik dotacyjny, gdzie zmniejszamy dotację dla żłobków (zał. Nr 4) zgodnie 

z nową tworzoną jednostką . Zmiany również są w załączniku inwestycyjnym (zał. Nr 5), gdzie 

zadania infrastruktury wodnościekowej dokończone z 2021 r. zostały rozliczone na 2 odrębne 

zadania zgodne z nową klasyfikacją budżetową, i tak na wodociągi zaplanowane zostało 200 

tys. zł i kanalizację 700 tys. zł, przy czym okazało się, że zadanie wodociągowe to koszt 350 

tys. zł  i kanalizacja 350 tys. zł. W związku z powyższym do zad. 1 dodano 150 tys. a do zad. 

4 odjęto 350 tys. zł. 

Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia o 200 tys. zł zadania inwestycyjnego- przebudowy drogi 

w Wilczance, na którą otrzymamy dotację z FOGR- 128.000 zł i zostanie zwiększony zakres 

inwestycji.  

Zmianie ulega również załącznik Nr 6 dotyczący programów unijnych, gdzie przesuwane są 

środki pomiędzy projektami.  

Planowana jest rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 550.000 zł.  
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Pan Wójt dodał, że przedstawiając Raport i realizując wniosek z Polskiego Ładu mamy zamiar 

zrealizować modernizację wszystkich ujęć wody. Po rozmowach z projektantem, wiemy że 

kosztorysy i nasze plany, które mieliśmy składając wniosek w roku ubiegłym  nie są 

współmierne do cen  jakie obowiązują w tym roku. Dlatego z Panią Skarbnik proponujemy 

rezerwę celową 550.000 zł do przetargu na ujęcia wody.  

 

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 XXIII/205/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad.10 

 

Punkt 10 porządku obrad w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił Pan 

Wójt Andrzej Bujek. Poinformował, że w związku ze zmianą uchwały Budżetowej Gminy 

Żyrzyn należy zmienić i dostosować WPF do stanu faktycznego po stronie dochodów i 

wydatków. Poinformował, że w związku ze zmianą uchwały budżetowej ulega zmianie 

załącznik 1 WPF. Jeśli chodzi o załącznik Nr 2 dodana jest jedna pozycja – dotyczącą budowy 

drogi gminnej na obszarze terenów inwestycyjnych w Żyrzynie. Planujemy ją realizować w 

trzech etapach.  Pan Wójt wyjaśnił, że przy małym rondzie skręcając w prawo na terenach 

inwestycyjnych ma powstać stacja paliw, markiet przemysłowo – spożywczy i myjnia 

samochodowa. Są to tereny inwestycyjne, które duże firmy wykupiły, ale na dzień dzisiejszy 

nie rozpoczynają inwestycji. Aby przedsiębiorca mógł uzyskać zgodę z Generalnej Dyrekcji 

Krajowych Dróg i Autostrad na czwarty zjazd/ wylot z małego ronda, która jest przynależna do 

drogi S17, musi to być droga publiczna gminna i nie może być drogą wewnętrzną która miałaby 

być tylko drogą dojazdową do stacji paliw. Pan Wójt powiedział, że obecnie jest podpisana 

umowa z przedsiębiorcą, w której zobowiązuje się przedsiębiorcę do zrealizowania pierwszego 

etapu budowy drogi, po czym przekaże  ją na rzecz gminy by można nadać jej status drogi 

gminnej. Następnie tę drogę należy połączyć z rondem i włączyć ją do drogi wojewódzkiej 

Żyrzyn- Puławy. To jest wymóg GDDKiA w Lublinie i jeśli gmina nie ustanowi tej drogi jako 

publicznej, to inwestor nie uzyska zgody na zjazd z tego małego ronda i zrezygnuje z inwestycji.  

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

   

Uchwała Nr XXIII/206/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 

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

 

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

Matraszek, J. Osiak, T. Stachyra, K. Turski, J. Trybuła, S. Walaszek, A. Potyra). 
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• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11  

Projekt uchwały w sprawie utworzenia nowej jednostki budżetowej – Gminnego Żłobka „Małe 

Misie” w Żyrzynie przedstawiła Sekretarz Gminy Iwona Góźdź. Przypomniała historię 

funkcjonowania oddziału żłobkowego na terenie naszej gminy. 15 osobowa grupa żłobkowa 

została utworzona w jednym pomieszczeniu w Przedszkolu Gminnym w Żyrzynie i 

funkcjonowała w ramach projektu finansowanego ze środków zewnętrznych. Do tego żłobka 

mogły uczęszczać dzieci rodziców, którzy w dniu ich zapisywania nie pracowali zawodowo 

lecz zamierzali powrócić do pracy lub aktywnie jej poszukiwali. Rodzice dzieci chodzących do 

żłobka nie ponosili kosztów pobytu dzieci w żłobku. Po zakończeniu projektu, aby utrzymać 

jego trwałość salkę żłobkową przejęła i prowadziła do końca 2021r. firma prywatna z Puław 

(podmiot niepubliczny). Firma w grudniu ubiegłego roku nie zamierzała podpisywać umowy 

na dalszą współpracę z Gminą w zakresie prowadzenia żłobka, twierdząc, że ta działalność jest 

dla nich nieopłacalna. Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2021r. podjęła więc uchwałę o 

dofinansowaniu pobytu dziecka w żłobku w wysokości 250,00 zł miesięcznie. Właściciel firmy 

podpisał z Gminą stosowne porozumienie na prowadzenie żłobka do końca sierpnia 2022r. 

Obecnie stajemy przed faktem, że rodzice dzieci uczęszczających do żłobka chcą dalej tam 

posyłać swoje dzieci, można nawet powiedzieć, że zapotrzebowanie na tego typu usługi 

opiekuńcze jest większe niż możliwości przyjęcia dzieci, ale firma nie jest tym zainteresowana. 

Ponadto nie układa się współpraca właściciela tej firmy z Przedszkolem, w którym znajduje się 

żłobek.  

Przedstawiony projekt uchwały dotyczy utworzenia nowej jednostki budżetowej i nadania tej 

jednostce statutu. Statut określa szczegółowo cele funkcjonowania żłobka, warunki naboru 

dzieci, prawa i obowiązki rodziców, zasady ustalania opłaty za pobyt i wyżywienie oraz 

gospodarkę  finansową. Dokumenty te szeroko były omawiane na posiedzeniach dwóch 

Komisji Rady Gminy. Nowo powstała jednostka, z czym należy się liczyć tak w bieżącym, jak 

i następnych latach budżetowych nie będzie jednostką dochodową. W dalszej części porządku 

obrad będzie podejmowana uchwała o wysokości opłaty za żłobek. Kalkulowana cena, jaką 

będą ponosić rodzice za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 750,00 zł daje gwarancję i 

możliwości prowadzenia tej jednostki w 2022r., gdyż w budżecie gminy są na ten cel 

zabezpieczone środki (250,00 zł zaplanowane jako dotacja dla dziecka oraz pokrywane w 

części przez Przedszkole koszty pobytu dzieci, takie jak:  woda, gaz, światło, wywóz śmieci, 

sprzątanie, przygotowanie posiłków – 150,00 zł średnio na jedno dziecko w miesiącu). Większe 

dopłaty, przy zachowaniu tej samej stawki czesnego za żłobek będzie ponosiła Gmina w roku 

przyszłym. Jednakże nie możemy patrzeć tylko na koszty, niewątpliwie tego typu placówka jest 

na terenie Gminy potrzebna. Musi wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodych rodziców, 

jeśli chcemy zatrzymać ich na terenie naszej Gminy. Pani Sekretarz zwróciła się z prośba do 

Radnych o podjęcie stosownej uchwały. 
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Radny Pan Zbigniew Matraszek – powiedział, że na Komisji Oświaty członkowie 

przegłosowali przedstawiony projekt uchwały. Jest to wyjście naprzeciw potrzebom naszych 

mieszkańców, którzy chcą tu mieszkać, żyć. Gmina powinna stwarzać warunki dla młodych 

ludzi by mogli się rozwijać, chodzić do pracy. Wiadomo, że to nie jest przedsiębiorstwo 

prywatne, które liczy na zarobek, koszty będą i nigdy nie bilansuje się to po stronie zysku. To 

przedsięwzięcie jest jak najbardziej szlachetne i potrzebne.   

    

Uchwała Nr XXIII/207/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Gminny Żłobek  „Małe Misie” w Żyrzynie  została 

podjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów tj.; 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 1 (K. Turski) 

 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Małe Misie” w Żyrzynie 

dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury , Zdrowi, Sportu i Pomocy Społecznej Pan 

Tomasz Guz odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Pan Sebastian Walaszek- powiedział, że nie ma żadnej wątpliwości, że żłobek w 

Żyrzynie jest potrzebny i nie ma żadnej wątpliwości że nie będzie on dochodowy i będziemy 

musieli do niego dopłacać. Każdy musi zdawać sobie z tego sprawę. Z gminy będziemy 

dopłacać 640 zł do każdego dziecka miesięcznie. Radny uważa, że jest to duża dopłata ze strony 

samorządu. Jest to warunkowe i dotyczy 4 miesięcy, ale będziemy musieli się zastanowić czy 

ta kalkulacja po tym okresie okaże się prawidłowa i że to będzie na poziomie 2023 roku dla 

tych dzieci około 100.000 zł i to jest bardzo duża kwota za którą można cos zrobić. Być może 

trzeba będzie się zastanowić bo realnie rodzice będą dopłacać  250-350 zł, a gmina 650 zł. i 

należałoby te koszty jednak wyrównać. Gmina powinna dopłacać tyle ile rodzice będą też 

musieli dopłacić i wówczas byłoby to sprawiedliwe. Radny zasugerował, aby to 

przekalkulować przed opracowaniem budżetu na rok 2023, by nie okazało się, że musimy 

pozbawiać się jakiś inwestycji. Radny jest zadania by sprawdzić jak będzie funkcjonował 

żłobek  przy projekcie omówionym przez Panią Sekretarz, ale z ostrożnością i pod koniec roku 

należy ten temat skrupulatnie raz jeszcze przenalizować.  
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Radny Pan Krzysztof Turski- podtrzymał stanowisko przedmówcy. Powiedział, że bierzemy 

ryzyko i na rok 2023 jest ciężko cokolwiek  zaplanować. Taki żłobek jest potrzebny gminie i 

może nie jeden odział, a należałoby pomyśleć o większej ilości utworzenia oddziałów jeśli jest 

fatycznie takie zapotrzebowanie wówczas zredukowalibyśmy koszty. Przy sprzyjającej 

koniunkturze gmina wyda 100.000 zł na żłobek, które mogłyby być wykorzystane na wkład 

własny do projektów. Radny zapytał o zapis w uzasadnieniu, że : „program zakłada 

dofinansowanie do opieki na drugie i trzecie dziecko w rodzinie w wysokości 500 zł 

miesięcznie na dziecko (12 000zł w 12-36 miesiącu życia dziecka) oraz 400 zł na pierwsze 

dziecko wypłacane bezpośrednio placówce opieki przez ZUS na wniosek zainteresowanego”. 

Radny rozumie, że jeśli rodzic ma dwójkę dzieci  to może uzyskać 900 zł dofinansowania.  

Sekretarz Pani Iwona Góźdź-  odpowiedziała ,że to dofinansowanie jest w przypadku gdy 

jest jedno dziecko w wieku 1-3  lub  kiedy jest jedynakiem, wówczas taki rodzic może ubiegać 

się o 400 zł, które ZUS-u bezpośrednio wpłaca do żłobka. Natomiast jeśli rodzice mają drugie 

i kolejne dziecko, które jest w wieku między 12-36 miesiącem roku życia może skorzystać z 

kapitału opiekuńczego, czyli 12.000 zł na 2 lata, które dostaje do „kieszeni” i rodzic decyduje 

na co te pieniądze zostaną wydane. Dodatkowo rodzice na dzieci dostają od państwa 500 plus.  

Radny Pan Zbigniew Matraszek- powiedział, jeśli żłobek przekroczy jakieś bariery to gmina 

odejdzie od jego prowadzenia, ale nie można też zabronić i zakazać jego prowadzenia. Radny 

powiedział, że trzeba patrzeć optymistycznie w przyszłość  w kwestii  funkcjonowania żłobka 

podobnie jak miało to miejsce przy tworzeniu DPS-u w Żyrzynie.  

Radny Pan Tomasz Guz- powrócił do tematu zwiększenia oddziałów żłobkowych. 

Powiedział, że dzieci przy rekrutacji będzie więcej i dobrze byłoby  utworzyć dwie grupy, ale 

jest problem z zapleczem lokalowym. Radny zauważył, że ciągle przeplata się temat, że gminne 

dofinansowanie na żłobek mogłoby zostać przeznaczone na inwestycje, ale to też poniekąd jest 

inwestycja.    

Sekretarz Pani Iwona Góźdź-  poinformowała, że kalkulacja, która została przedstawiona 

radnym  dotyczy wynagrodzeń pracowniczych w zakresie minimalnej stawki krajowej i nie są 

one wygórowane. W planowanych wydatkach uwzględnione zostały tylko drobne wydatki na 

rok 2023. Nieprawdą jest tak do końca, że przy powstaniu kolejnych oddziałów  żłobkowych, 

że wzrosną nam dochody w stosunku do rozchodów ponieważ w każdym przypadku  

opiekunów przypadających na 8 dzieci  nie może być mniej niż jeden opiekun. Czy to jest 15 

czy 20 dzieci w grupie to trzy opiekunki są wystraczająca ilością, która zajmie się dziećmi. 

Natomiast gdyby powstał żłobek do którego uczęszczałaby już liczba 21 dzieci   istnieje 

obowiązek prawny dodatkowego zatrudnienia położnej lub pielęgniarki, a przy tym wchodzą 

dodatkowe koszty osobowe. Kalkulacja, która została przedstawiona państwu radnym jest 

rzetelna, dające obraz kosztów na dziś i przewidywalne na rok przyszły. Rzeczywiście pod 

koniec tego roku budżetowego trzeba będzie zastanowić się nad tym w jaki sposób zwiększyć 

czesne na rok 2023.   

Radny Pan Zbigniew Matraszek- powiedział, że gmina powinna podjąć wiążącą decyję o 

funkcjonowaniu żłobka przynajmniej na rok czasu. żeby nie okazało się, że po 4 miesiącach 

powiemy pas i zostawimy dzieci z rodzicami. 

Wójt Pan Andrzej Bujek- powiedział, że zgadza się z wypowiedziami radnych i obawami 

co do kosztów funkcjonowania żłobka w przyszłym roku. Powiedział, że sumiennie i rzetelnie 



15 
 

pod koniec roku temat zostanie przeanalizowany i zgadza się z wypowiedzią radnego pana 

Sebastiana Walaszka, że koszty powinny być równo podzielone na rodziców i gminę.  

Więcej uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr XXIII/208/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka „Małe 

Misie” w Żyrzynie  została podjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów tj.; 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 1 (K. Turski) 

 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 

Wprowadzenia do temu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Żyrzyn dla określonych terenów II ETAP dokonał Pan Wójt Andrzej 

Bujek. Poinformował, że wpłynęło rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 

28 kwietnia 2022 roku, w którym unieważniło Uchwałę 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. W ocenie 

organu nadzoru uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem zasad sporządzenia planu, z 

uwagi na brak załącznika do uchwały zawierającego dane przestrzenne.  

Urbaniści opracowali zbiór danych przestrzennych- dokument elektroniczny, który stanowi 

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/209/2022.  

 

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.   

 

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.  
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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 XXIII/209/2022 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. 

1) 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. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr XXIII/209/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla 

określonych terenów II Etap została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 14 

Pan Wójt Andrzej Bujek omówił temat dotyczący budowy drogi gminnej w Żyrzynie. 

Poinformował, że w związku z planowaną realizacją inwestycji przez inwestora inwestycji nie 

drogowej  wyraża się wolę przytępienia Gminy Żyrzyn do realizacji inwestycji drogowej pn.: 

„Budowa drogi gminnej na obszarze terenów inwestycyjnych” wraz z włączeniem tej drogi do 

obszaru węzła „Żyrzyn” stanowiącego ciąg drogi krajowej Nr 17. Poinformował, że podpisane 

jest stosowne porozumienie z przedsiębiorcą z Centrum Motoryzacji P. Czyżycki s.j. Umowa 

zobowiązuje przedsiębiorcę do zrealizowania pierwszego etapu budowy drogi, po czym 

przekaże  ją na rzecz gminy, by można nadać jej status drogi gminnej. Następnie droga zostanie 

połączona z rondem  węzła „Żyrzyn” i włączona do drogi wojewódzkiej Żyrzyn- Puławy. Pan 

Wójt zaznaczył, że jest to wymóg GDDKiA w Lublinie i jeśli gmina nie ustanowi tej drogi jako 

publicznej, to inwestor nie uzyska zgody na zjazd z tego małego ronda i zrezygnuje z inwestycji. 

Radny Pan Zbigniew Matraszek- powiedział, że trzeba poczynić wszelkie starania i pomóc 

w miarę możliwości inwestorom, którzy chcą pobudować stacje paliw ponieważ oczekują od 

nas tego nasi mieszkańcy.  

Radny Pan Krzysztof Turski- poprał przedmówcę. Dodał, że długo walczyliśmy o tę 

inwestycję i to jest stosowne rozwiązanie. Budowa tej drogi ma swoje uzasadnienie i trzeba tę 

inwestycje realizować.   

Uchwała Nr XXIII/210/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 

budowy dogi gminnej w  Żyrzynie została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15 

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zmian w Statucie Gminy Żyrzyn. Pan Wójt 

poinformował, że w związku z podjętą uchwałą w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o 

nazwie Gminny Żłobek „Małe Misie” w Żyrzynie należy tę jednostkę ująć w Statucie Gminy 

Żyrzyn i tym samym w us.2 § 5 po pkt 10 dodajemy pkt 11 w brzmieniu:  

„11) Gminny Żłobek „Małe Misie w Żyrzynie”. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XXIII/211/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmiany 

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

 

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

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

• „przeciw” – 0 

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

 

O godzinie 15:10 sale obrad opuścił radny Pan Andrzej Potyra. 

 

Ad. 16 

Punkt 16 porządku obrad dotyczący rozpatrzenia petycji Mateusza Jarosiewicza z dnia 21 

grudnia 2021 r. wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli w sprawie wydania nakaz 

stosowania maseczek ochronnych, zakazu kwarantann i izolacji oraz zakazu stosowania 

szczepionek mRNA został omówiony przez radcę prawnego Pana Tomasza Stolata.  

Pan radca prawny zarekomendował, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie ponieważ zakaz 

stosowania maseczek obowiązuje tylko w placówkach  medycznych i aptekach do 31 maja 2022 

r. Z kolei jeśli chodzi o kwarantannę stanął na stanowisku, że Rada Gminy stanowiąc akty 

prawa nie jest uprawniona do ingerowania w akty rangi rozporządzeń czy też ustaw. 

Problematyka kwarantann jest regulowana rozporządzeniami, więc akt niższego rzędu nie może 

ingerować w akta wyższego rzędu.  

Natomiast jeśli chodzi o zakaz stosowania  szczepionek to Pan Tomasz Stolat przypominał, że  

Rada procedowała już nad taką uchwałą w zeszłym roku i oparł się na takiej samej 

argumentacji- to inne agendy państwa są odpowiedzialne za dopuszczenie do obrotu danego 

leku i danej substancji począwszy od Unii Europejskiej poprzez polskie agendy. Radca prawny 

przyjął założenie, że specjalistyczne podmioty są w tym celu utworzone i są dopuszczone do 

decyzyjności, a po stronie Rady Gminy nie występuje kompetencja do zakazywania szczepień.  

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XXIII/212/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 

rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli w sprawie wydania zakazu 

stosowania maseczek ochronnych, zakazu kwarantann i izolacji oraz zakazu stosowania 

szczepionek mRNA została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 17 

 

Radca prawny Pan Tomasz Stolat przystąpił do omówienia petycji „Cech Zdunów Polskich 

z dnia 28 lutego 2022  w sprawie naprawy uchwały antysmogowej. Poinformował, że petycja 

dotyczy problematyki spalania drewna, opalania drewnem oraz do rekreacyjnego używania 

drewna oraz węgla w kominku. Poinformował, że w treści petycji jest zasadnicze żądanie, aby 
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Rada Gminy zaingerowała w stosowną Uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego. Część 

uzasadnienia do przedstawionego projektu uchwały oparta jest na wyjaśnieniu wnoszącemu 

petycję, że Rada Gminy takiej władzy nie ma. Jedynie działanie jakie mogłyby podjąć miałoby 

jedynie charakter postulatywny.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jarosław Osiak odczytał projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem. Dodał, że powinno się dbać o środowisko i dobrze, że są 

instytucje, które o to dbają. Nadmienił, że w tym temacie nie powinniśmy podchodzić zbyt 

rygorystycznie do takich spraw, ponieważ nie będzie można rozpalić  grilla, czy ogniska. 

Więcej zgłoszeń nie było. 

Uchwała Nr XXIII/213/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy uchwały antysmogowej została podjęta w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

Stachyra, J. Trybuła, S. Walaszek, K. Turski, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

 

Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 18 

Następnie Przewodnicząca Rady zapoznała radnych z treścią petycji mieszkańców Wsi Osiny 

z dnia 21.02.2022 r. Treść petycji stanowi załącznik do protokołu. Poinformowała, że Petycja 

była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która  uznała petycję zasługującą 

na uwzględnienie.  

Wójt Pan Andrzej Bujek- przypominał, 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 na ten cel były zabezpieczone środki w wysokości 400 

tys. zł, a więc 10% więcej niż w 2021 r. MZK poinformował, 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. Obecnie 

zmieniony rozkład jazdy obowiązuje od 1.04.2022 r. 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.  

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. Podpisane porozumienie gminne z Miastem Ryki i PKS Ryki obowiązuje przez cały 

rok 2022. PKS Ryki otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - dopłatę do 

każdego przejechanego kilometra. Na dzień dzisiejszy z takiego porozumienia jest ciężko 
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zrezygnować. Przeprowadzone zostały rozmowy z prezesem PKS Ryki w sprawie przesunięcia  

kursu z godz. 7:00 z Woli Osińskiej- przez Osiny na godzinę 10:00 ze względu na dużą lukę w 

kursach komunikacji MZK Puławy oraz obniżono ceny biletów i obecnie są tańsze od cen 

biletów MZK. 

Ponadto ustalono z MZK Puławy możliwość przywróceniu kursu MZK z Woli Osińskiej przez 

Osiny do Puław o godz. 7:00. Przywrócenie takiego kursu będzie kosztowało gminę 3.500 zł 

miesięcznie i będzie mogło obowiązywać od 1 września br.  

 

Pan Wójt poinformował, że jeździł za porannymi kursami PKS-u oraz MZK. Powiedział, że  

kurs MZK z Borysowa o godz. 6:25 w Osinach jest o 6:40 i na przystanku nie ma dzieci i 

autobus jest prawie pusty, natomiast za 20 min. jest kolejny autobus MZK, do którego  próbuje 

wsiadać duża liczba osób, a jest on przepełniony już z Żyrzyna i nie wszyscy się mieszczą. 

Ponadto przed tym autobusem jedzie 3 minuty wcześniej autobus PKS Ryki. Pan Wójt 

poinformował, że dojazd do Puław na godz. 8:00 jest umożliwiony, są aż trzy możliwości, lecz 

młodzież korzysta tylko z jednej.  

 

Radny Pan Krzysztof Turski- powiedział, że widzi zasadność przywrócenia linii 21 MZK. 

Problem komunikacji nie dotyczy tylko wsi Osin i Woli Osińskiej, ale także innych 

miejscowości na terenie gminy Żyrzyn  i trzeba robić wszystko by tę komunikację w naszej 

gminie ulepszyć. Musimy temu problemowi się przyglądać i obserwować bo zagadnienie 

dotyczy dużego grona osób. 

Radny Pan Sebastian Walaszek- powiedział, że petycja mieszkańców wsi Osiny zasługuje na 

uwzględnienie i zapewne takich petycji przed miesiącem wrześniem do Pana Wójta dużo 

wpłynie i wszystkie będą zasługiwały na pozytywne rozpatrzenie. Powiedział, że cieszy się z 

wykonania szczegółowego rozeznania tematu i wyliczeń  przeprowadzonych przez Pana Wójta 

i poprosił by przy kolejnych takich petycjach  również były wykonywane takie finansowe 

zestawienia.  

Uchwała Nr XXIII/214/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 

rozpatrzenia petycji mieszkańców Wsi Osiny w celu przywrócenia kursów autobusowych 

została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie głosów tj.; 

 

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

Stachyra, J. Trybuła, S. Walaszek, K. Turski, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 19 

Następnie Pan Wójt przystąpił do omówienia tematu w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów.  

Opracowanie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika 

z nowych potrzeb związanych z rozwojem Gminy Żyrzyn. W wyniku przeprowadzonej analizy 

dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, stwierdzono zgodność 
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przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żarzyn. Nadmienił, że przyjęta uchwała Nr 

XXII/189/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla terenu położonego w Żerdź traci 

moc.   

Pan Wójt poinformował, że omawiany  projekt uchwały zawiera trzy załączniki: 

 

- pierwszy załącznik dotyczy poszerzenia drogi wewnętrznej Parafianka- Cerezyn. 

Właściciel Modrzewiowego Dworu zwrócił się do gminy z wnioskiem  o 

przekształcenie terenu pod zabudowę zagrodową  w Parafiance za cmentarzem w 

celu rozbudowy Dworu. Urbanista w tej kwestii wskazał by móc nanieść w palnie 

zmiany, o które domaga się właściciel Modrzewiowego Dworu należy zapewnić do 

nich dojazd z drogą o szerokości co najmniej 5 m (obecna szerokość drogi mierzy 3 

m).  

- drugi załącznik dotyczy błędu jaki powstał w 2003 roku- w chwili obecnej przy 

zgłoszeniu dokumentacji technicznej w wydziale Architektury Starostwa 

Powiatowego w Puławach okazało się, że tereny pod ujęciem wody w Woli Osińskiej 

są niezgodne z naszym planem zagospodarowania przestrzennego z roku 2003. 

Gmina musi  szybko wprowadzić poprawne zapisy w załącznikach graficznych, aby 

mogła uzyskać pozwolenie na budowę i modernizację tego ujęcia.  

- trzeci załącznik dotyczy obszaru rozlewni miodu w Żerdzi, który był omawiany na 

ostatniej sesji i pozostaje bez zmian. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XXIII/215/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Żyrzyn dla określonych terenów została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

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

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 20  

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/187/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 

29 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości, zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Żyrzyn został omówiony przez Wójta 

Pana Andrzeja Bujka. Poinformował, że w związku z przyjętą nową uchwałą w sprawie 

funkcjonowania żłobka w Żyrzynie na dzisiejszej sesji - z dniem 1 września 2022 roku straci 

moc obowiązująca uchwała Nr XXI/187/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XXIII/216/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie 
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uchylenia uchwały Nr XXI/187/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 r. 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” – 12 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

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

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 21 

 

W sprawach różnych radny Pan Krzysztof Turski powiedział, że jeszcze nie widział kursu 

PKS Ryki z Żyrzyna spod urzędu gminy do Puław przez Wolę Osińską i Wronów o godzinie 

4:43. Kurs jest na oficjalnym rozkładzie PKS Ryki. 

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- powiedział, że gmina do tego kursu nie dopłaca i nic na temat tego 

kursu nie wie. 

 

Pan Wójt poinformował, że dostał nowe proponowane taryfy za wodę i ścieki w Woli Osińskiej 

i w Osinach z MPWiK Puławy. Przypominał, że obecnie umowa z MPWiK Puławy obowiązuje  

do 16.12.2022 r. Poinformował, że jeśli dalej MPWiK będzie obsługiwał te dwie miejscowości  

to w lipcu są zmuszeni wystąpić z nowym wnioskiem taryfowym. Gdyby MPWiK nic w tym 

temacie nie zrobi, to gmina będzie musiała płacić w 100%  przedsiębiorstwu za produkcję wody 

i odbiór ścieków za mieszkańców. Taka sytuacja pojawiła się w gm. Końskowola- obecnie 

powołali swoją firmę, ale jeszcze do dnia dzisiejszego nie ma zatwierdzonych taryf ponieważ 

Wody Polskie obalają wnioski taryfowe, bo uważają, że ceny są za wysokie i żądają od gminy 

bezpośredniej. Końskowola obecnie zaproponowała dopłatę do ścieków w wysokości 3 zł., 

żeby mogły być zatwierdzone taryfy.  

Pan Wójt poinformował, że nasza gmina może dalej korzystać z usług z MPWiK lub  podjąć 

decyzję o rezygnacji z tej współpracy. Zaznaczył, że Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich 

Urządzeń Komunalnych w Bełżycach w dostarczaniu wody do miejscowości Wola Osińska i 

Osiny  sobie poradzi i jak również z odczytem poboru wody. Temat został przekazany do 

dyrektora Pana Marka Bergera z Bełżyc o przeanalizowanie tej możliwości, ale nie jest 

zachwycony wzięciem do obsługi kanalizacji z Woli Osińskiej i Osiny.  

MPWiK proponuje wzrost taryfy za wodę o 10 %  czyli 6,06 zł (obecnie cena netto 5,51 zł), ale 

zakładają że gmina dopłaci im 3,36 zł netto, czyli cena wody za 1 m3 wynosiłaby 9,43 zł x 1,08 

(8% wat), czyli wychodzi 10 zł/1 m3.  

Pan Wójt powiedział, że obecnie do ścieków dopłacamy 3 zł i do tego chcą abyśmy dopłacili 

jeszcze  3,25 zł czyli 6,25 zł. Czyli MPWiK żąda by same dopłaty do wody i do ścieków gmina 

dopłacała 10 zł. Pan Wójt powiedział, że w skali roku obecnie dopłacamy 100.000 zł, a na 

przyszły rok w budżecie należałoby zabezpieczyć środki na ten cel w wysokości  300.000 zł 

ponieważ wzrost ceny taryfy za ścieki proponują 16,81 zł brutto, ale z dopłatą gminy wychodzi 

20,06 zł i razem z wodą wyjdzie 30 zł pomnożone przez 1,08 (vat). 

Jeśli wypowiemy umowę MPWiK z dniem 16.12.2022 r. i wejdzie inny przedsiębiorca to za 

ścieki po negocjacjach za samo przepompowanie ścieków z Osin do Puław zapłacimy 14 zł, 

plus koszty za eksploatację sieci. Pan Wójt powiedział, że na najbliżej sesji  należy zdecydować, 
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czy dalej będziemy współpracować z MPWiK czy przekazujemy te miejscowości do Zakładu 

w Bełżycach.  

 

Radny Pan Leszek Kozak- ponowił wiosek o naprawienie drogi szutrowej przejścia dla 

zwierząt na wysokości  S 17 naprzeciw wsi Osiny w stronę Lublina.   

 

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

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

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 


