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Protokół Nr XXV/2022 

z sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 29 sierpnia 2022 roku. 

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

odbywały się w budynku Urzędu Gminy Żyrzyn.  

 

 

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. Sebastian Walaszek  

10. Zbigniew Matraszek  

11. Adam Chachaj   

12. Krystian Lendas  

13. Tomasz Guz 

14. Andrzej Potyra 

15. Marcin Feldman 

 

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  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie zaświadczenia Panu Marcinowi Feldmanowi o wyborze na Radnego Rady 

Gminy Żyrzyn. 

3. Złożenie ślubowania przez Radnego Pana Marcina Feldmana. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

6. Informacja z działań Wójta podejmowanych między sesjami. 

7. Informacja Wójta o realizacji interpelacji, zapytań i wniosków radnych złożonych 

między sesjami. 

8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn. 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Żyrzyn za I półrocze 2022 r., 

- dyskusja i głosowanie  nad przyjęciem informacji. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żyrzyn na 2022 rok. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu  

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Żyrzyn 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia przedstawicieli organizacji związków zawodowych, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie 

Żyrzyn w roku szkolnym 2022/2023 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn. 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

16. Sprawy różne i zakończenie sesji.  

 

 

Ad. 1 

 

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

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

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

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Jacek Hampel wręczył Panu Marcinowi 

Feldmanowi zaświadczenie o wyborze na Radnego Rady Gminy Żyrzyn. 

 

Ad. 3 

 

Radny Pan Marcin Feldman odczytał rotę ślubowania: wierny konstytucji i prawu 

Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie 

i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców- ślubuję, tak mi dopomóż 

Bóg. 
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Ad. 4 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda przypomniała, że porządek obrad został 

przedstawiony w zaproszeniach na sesję.  

 

Uwag do porządku obrad nie było.  

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym, jednomyślnie – 15 głosów „za” 

 

Ad. 5 

 

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” – 15 (M. Barański, T. Gruda, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. 

Matraszek, J. Osiak, T. Stachyra, K. Turski, S. Walaszek, M. Feldma, A. Potyra, J. 

Trybuła, T. Guz). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 6 

 

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

sesjami od 20 lipca 2022 r  do 29 sierpnia 2022 r. 

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

 

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

wniosków do Wójta Gminy.   

 

Ad. 8 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. dokonała Skarbnik 

Gminy Pani Małgorzata Wolskąa- Król. Poinformowała, że zgodnie z zarządzeniem Wójta  

informacja o wykonaniu budżetu została wysłana radnym, Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Lublinie i umieszczona na stronie internetowej BIP. Budżet wykonany jest prawidłowo, 

stosownie do planu, realizowany jest zgodnie z potrzebami gminy i przepisami prawa. Dochody 

zostały wykonane w wysokości 45%, a wydatki zostały wykonane w wysokości 42%.  

 

Następnie Pani Skarbik zapoznała z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Lublinie. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  
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Radny Pan Krzysztof Turski- powiedział, że informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 

była długo dyskutowana na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej i jej członkowie  

wyrazili pozytywną opinię na temat realizowanych bieżących dochodów i wydatków.   

 

Więcej uwag do informacji nie było.  

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej za I półrocze 2022 została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.: 

• „za” – 15 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

Z. Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, M. Feldman, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żyrzyn na 2022 rok przedstawiła 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Wolska- Król. Poinformowała, że zmniejsza się 

planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 173.735,95 zł. Większość zmian wynika ze 

zmiany klasyfikacji budżetowej, która dotyczy głównie środków z Funduszu Pomocy 

Uchodźcom z Ukrainy. Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4. Zmiany 

dotyczą załączników majątkowego oraz załącznika udzielanych dotacji – zwiększenia dla MZK 

– transport. 

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 XXV/221/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok została podjęta w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 15 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

Z. Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, M. Feldman, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 10 

Wprowadzenia do tematu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonał Wójt Gminy 

Pan 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 natomiast w załączniku nr 2 zostało zwiększone zadanie inwestycyjne: 

termomodernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn z 

kwoty 12.500.000 zł do kwoty 15.250.000 zł- zadanie będzie realizowane w ciągu trzech lat. 

Na wykonanie tego  zadania zostanie podpisana umowa z firmą FLISBUD z Warszawy na 

kwotę 14.932.200 zł, dodatkowo w budżecie uwzględniono koszty związane z nadzorem 

inwestycyjnym, dlatego też zabezpieczona kwota w WPF jest wyższa. Kolejna zmiana dotyczy 

wykreślenia zadania: przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Skrudki. Wójt 

poinformował, że na to zadanie posiadamy pełną dokumentacje techniczną i będzie realizowane 

z chwilą pojawienia się możliwości znacznego dofinansowania. Dodatkowo w WPF ulega 

zmianie nazwa inwestycji odnośnie drogi – budowa drogi na obszarze terenów inwestycyjnych 

łączących węzeł Żyrzyn z drogą wojewódzką Nr 524.  

Radny Pan Krzysztof Turski- zauważył, że w WPF zapisane są bardzo duże wydatki 

majątkowe na rok 2023- 21 mln. zł. Rady powiedział, że jeszcze za jego kadencji nigdy takiej 

dużej kwoty w wydatkach nie było. Zapytał, czy zadania będą finansowane z dochodów 

własnych gminy i udzielonych dotacji, czy też gmina będzie musiała ratować się pożyczkami.  

Pan Wójt- powiedział, że w roku 2022  nie przewidujemy podjęcia uchwały o zaciągnięciu 

pożyczek. Jesteśmy przed przetargiem  na termomodernizację budynku szkoły w Żyrzynie i 

przed przetargiem na budowę urzędu gminy. Po rozstrzygnięciu poszczególnych przetargów 

okaże się czy będziemy musieli zaciągać kredyt.  

Radny Pan Sebastian Walaszek- zapytał, czy są ramy czasowe na wykorzystanie pieniędzy z 

Rządowego Funduszu Polski Ład. 

Pan z-ca Wójta Marcin Sulej- odpowiedział, że z tego funduszu są między innymi  inwestycje 

jednoroczne i wieloletnie. Nasza gmina ma wszystkie inwestycje wieloletnie i na dzień 

dzisiejszy nie ma określonych ram czasowych. W najbliższym czasie ma to zostać 

doprecyzowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  

Więcej uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała Nr XXV/222/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej została podjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów 

tj.; 

 

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

Z. Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, M. Feldman, , J. Trybuła, S. Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 1 (K. Turski) 
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Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 11 

Pan Wójt przystąpił do omówienia tematu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Puławskiemu. Poinformował, że pomoc rzeczowa polega na wykonaniu dokumentacji 

technicznej „Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1519 L w miejscowościach Kotliny i Zagrody. 

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Żyrzyn zaplanowanych w budżecie 

Gminy na rok 2022 w wysokości 25.000 zł.    

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 XXV/223/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 15 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

Z. Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, M. Feldman, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 12 

 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn został omówiony przez Pana Wójta. 

Poinformował, że z dniem 1 września 2022 r. szkoły i przedszkola ogólnodostępne, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn są zobowiązane do ustanowienia stanowiska 

pedagoga specjalnego na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w 

związku z jej nowelizacją z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw.  

 

Pan Wójt powiedział, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali przedstawiciele 

następujących organizacji związkowych: 

 

• Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa w Puławach 

• Komisji Międzynarodowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi  

Puławskiej  

 

 

Wobec powyższego organ prowadzący w drodze uchwały Rady Gminy Żyrzyn jest 
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zobowiązany do określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, który nie może przekroczyć 

22 godzin tygodniowo.  

 

Treść powyższych opinii stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Pan Zbigniew Matraszek- zapytał jakie kompetencje ma pedagog specjalny.  

 

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej- odpowiedział, że to jest to osoba po specjalizacji pedagogiki 

specjalnej. 

 

Więcej uwag do tematu nie było.  

 

Uchwała Nr XXV/224/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Żyrzyn została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 15 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

Z. Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, M. Feldman, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 13 

Pan Wójt przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostkowej paliwa w Gminie Żyrzyn w roku szkolnym 2022/2023. Poinformował, że temat 

dotyczy zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i 

placówek oświatowych, w przypadku kiedy dowożenie zapewniają sami rodzice. Średnią cenę 

jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy w drodze uchwały, 

uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Sposób wyliczenia średnich cen paliwa w 

Gminie Żyrzyn w roku szkolnym 2022/2023 zawarty jest w uzasadnieniu do projektu uchwały 

i stanowi on załącznik do protokołu.  

Pan Wójt poinformował, że w przedstawionym projekcie proponuje się następująco średnią 

cenę paliwa w wysokości: 

• w przypadku oleju napędowego – 7,59 zł/1l 

• w przypadku benzyny – 7,71 zł/1l 

• w przypadku autogazu – 3,11 zł /1l 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

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

Uchwała Nr XXV/225/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie 

określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Żyrzyn w roku szkolnym 2022/2023 

została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 15 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

Z. Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, M. Feldman, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 14 

Skarbik Pani Małgorzata Wolska- Król omówiła projekt uchwały w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej. Pani Skarbik poinformowała, że zmiana tej uchwały wynika z 

sugestii RIO z Lublina, gdyż obowiązująca uchwała jest dość stara i zawiera zbyt dużą 

szczegółowość, którą należy dostosować do obecnych przepisów i wymogów. Dlatego też 

należy uchylić uchwałę z 2010 r. i dostosować tryb pracy do nowej szczegółowości i 

klasyfikacji.  

Uchwała Nr XXV/226/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie 

tj.; 

 

• „za” – 15 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

Z. Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, M. Feldman, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15 

Wprowadzenia do punktu 15 porządku obrad w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych 

ścieków dokonał Wójt Gminy pan Andrzej Bujek. Poinformował, że Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. zo.o. w Puławach 

przedstawiło kalkulację ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków z 

miejscowości Osiny i Wola Osińska. Cena netto za odprowadzanie i oczyszczenie ścieków z 

gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców dla miejscowości Osiny i Wola Osińska 

zgodne z projektem wniosku taryfowego wynosi 23,85 zł/m3. Pan Wójt powiedział, że do dnia 

16 grudnia 2022 r. stawka za 1 m3 ścieków odprowadzonych do oczyszczalni w Puławach z 

tych dwóch miejscowości wynosi 15,28 zł. Obecnie Spółka proponuje wzrost cen o 56%. Pan 

Wójt przypominał, że dotychczasowa dopłata wynosi 3 zł netto do 1 m3 odbieranych ścieków i 
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proponuje zwiększyć tę kwotę o 56% tj., do kwoty 4,68 zł netto do 1 m3 odbieranych ścieków 

z gospodarstw domowych.  

Pan Wójt poinformował, że koszty zastosowania dopłaty i przekazania dotacji dla MPWiK 

„Wodociągi Puławskie”  w Puławach w 2023 r. oszacowane na kwotę 138.207 zł zostaną 

zabezpieczone w budżecie Gminy Żyrzyn na rok 2023.  

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 XXV/227/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie 

dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 15 (M. Barański, T. Gruda, T. Guz, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, 

Z. Matraszek, J. Osiak, A. Potyra, T. Stachyra, M. Feldman, K. Turski, J. Trybuła, S. 

Walaszek. 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 16 

W sprawach różnych radny Pan Krzysztof Turski poprosił o postawianie lustra na 

skrzyżowaniu ul. Plebańskiej w Żyrzynie z drogą gminną w stronę miejscowości Wola Osińska. 

Poprosił również, aby na tej drodze z podbudowy żwirowej uprzątnąć pozostałości suchych 

drzew.  

Radny Pan Jan Trybuła- powiedział, że gmina powinna się przymierzyć do budowania 

małych oczyszczalni kontenerowych w zwartych zabudowach tak jak Borysów, Bałtów, 

Kośmin. 

Radny Pan Jarosław Osiak- w imieniu mieszkanki Bałtowa poprosił o usuniecie suchego 

drzewa przy drodze koło posesji nr 16A. Radny poparł wniosek przedmówcy.  

Radny Pan Zbigniew Matraszek- poprosił o wymianę ławek przy placu zabaw w parku nad 

stawem w Żyrzynie.  

Radny Pan Krystian Lendas- powiedział, że na drodze serwisowej między Kośminem, a 

Parafianką zostały powyłamywane słupki i poprosił o zgłoszenie tej sprawy do GDDiA w celu 

postawienia nowych słupków.  

Radna Pani Teresa Gruda- w imieniu mieszkanki Wronowa poprosiła Pana Wójta o 

stworzenie możliwości dowozu dziecka do szkoły w Żyrzynie. 
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Pan Wójt – poinformował, że jest autobus, który zabiera dzieci z Wronowa do Osin, a 

następnie jedzie przez Wolę Osińską i do Żyrzyna. Ten sam autokar po południu wraca tą samą 

trasą. Dodał, że z miejscowości Wronowa dojeżdżać można również do szkoły w Żyrzynie 

autokarami MZK Puławy. 

Więcej zgłoszeń nie było.   

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1550 zamknęła XXIV sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 


