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Protokół Nr XXVI/2022 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 19 września 2022 roku. 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 1500 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. Sebastian Walaszek  

9. Zbigniew Matraszek  

10. Adam Chachaj   

11. Krystian Lendas  

12. Tomasz Guz 

13. Marcin Feldman 

 

Radni nie obecni na sesji usprawiedliwieni: 

 

1. Marcin Barański 

2. 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 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęci uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej  Gminy Żyrzyn na rok 2022. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

6. Sprawy różne i zakończenie sesji. 
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Ad. 1 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda otworzyła XXVI 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. 

Poinformowała, że dzisiejsza nadzwyczajna sesja zwołana została na wniosek Pana Wójta z 

potrzeby podjęcia decyzji w sprawie zwiększenia wydatków w budżecie gminy na 2022 r. z 

przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody 

zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn”.  

 

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 – 13 głosów „za” 

 

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 (T. Gruda, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. Matraszek, J. 

Osiak, T. Stachyra, K. Turski, S. Walaszek, M. Feldma, J. Trybuła, T. Guz). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 4 

 

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

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

zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 369.788,00 zł. Zgodnie z wnioskiem Pani 

Dyrektor Pomocy Społecznej w Żyrzynie zwiększono środki po stronie dochodów i wydatków. 

Zwiększamy również budżet o 3.100,00 zł w związku z dotacją otrzymaną na dożywianie dzieci 

oraz 25.078, 00 zł na stypendia dla polskich dzieci. Pani Skarbnik poinformowała, że zmianie 

ulega załącznik inwestycyjny, w którym dodano nowe zadanie na kwotę 24.600,00 zł tj. na 

wykonanie dokumentacji na przebudowę ciągu dróg w miejscowości Żyrzyn. 

W związku z tym, iż zwiększamy wydatki, zmniejszono rezerwę z kwoty 80.000, 00 zł na 

40.000,00 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. 
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Radny Pan Jan Trybuła- zapytał jaki  ciąg dróg będzie budowany w Żyrzynie. 

 

Z-ca Wójt Pan Marcin Sulej – odpowiedział, że  są to drogi na nowym osiedlu w Żyrzynie 

po byłej bazie SKR (droga będzie robiona w stronę miejscowości Żerdzi, będzie okalała działki 

na nowym osiedlu do ul. Ogrodowej i dodatkowo wykonane będą dwie drogi poprzeczne na 

osiedlu).  W palnie zagospodarowania przestrzennego były wytyczone drogi gminne i złożone 

zostały dwa wnioski: I na ul,. Zieloną, a II na nowe osiedle. 

 

Radny Pan Krystian Lendas- zapytał ile będzie kosztować ta droga, jaka to długość i  

szerokość drogi. 

 

Z-ca Wójt Pan Marcin Sulej- odpowiedział, że omawiana droga będzie kosztowała ok. 2 mln 

zł. natomiast razem z ul. Zieloną to ponad 3 mln. zł. Długość ciągu dróg będzie wynosiła 1200 

m, a sama ul. Zielona 700 m.  

 

Radny Pan Krystian Lendas- zapytał od kiedy ta droga była planowana do budowy. Radny 

powiedział, że nie przypomina sobie by na komisjach objazdowych padło jakiekolwiek zdanie 

na temat tej drogi.  

 

Z-ca Wójt Pan Marcin Sulej- odpowiedział, że budowa ul. Zielonej była szykowana już dwa 

lata do FDS i za chwile straci ona ważność. Na początku wniosek był złożony na całość 

wymienionych tutaj dróg, ale po analizach stwierdziliśmy, że wniosek trzeba podzielić na dwie 

części, ze względu na wyższe prawdopodobieństwo dofinansowania z funduszu.   

 

Uchwała Nr XXVI/228/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 19 września 2022 roku w sprawie 

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

jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 13 (T. Gruda, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, J. Trybuła, M. 

Feldman, Z. Matraszek, J. Osiak, T. Stachyra, K. Turski, S. Walaszek, T. Guz) 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

 

Punkt 5 porządku obrad w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił Wójt Pan 

Andrzej Bujek. Poinformował, poprosił o zwołanie sesji nadzwyczajnej w związku z potrzebą 

podjęcia decyzji w sprawie zwiększenia wydatków w budżecie gminy na 2024 r. z 

przeznaczeniem na realizację inwestycji pn., „Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody 

zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn”. Na ostatniej sesji zwiększony został budżet na to 

zadanie na 15.250.000 zł, ale ta kwota jest niewystarczająca, na podpisanie umów na trzy 

zadania.  

Pan Wójt przypomniał, że 20 lipca br. ogłoszony został przetarg nieograniczony  na 

„Modernizację ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn” 

umożliwiający trzech ofert częściowych: cz. I dla ujęć Bałtów i Żyrzyn, cz. II dla ujęć Osiny i 

Wola Osińska i cz. III Kotliny, Parafianka i Żerdź. Dnia 4 sierpnia dokonano otwarcia trzech 

ofert, z których dwie przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia o ponad 50%. 
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Trzecia oferta mieściła się w kwocie przeznaczonej na zamówienie, ale oferent poinformował 

nas, że źle skalkulował cenę oferty. Przetarg został unieważniony i ponownie ogłoszony 10 

sierpnia br. W dniu 25 sierpnia w wyniku otwarcia czerech ofert i uwzględnieniu oczywistej 

omyłki komisja stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę dla części I i III zamówienia złożyło 

Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe FLISBUD z Warszawy z ceną dla cz. I- 4.981.500 

zł i dla cz. III- 6.642.000 zł oraz  dla cz. II Firma P.H.U. „Flisek” s.c. z Leżajska z ceną 

5.041.893 zł. Łącznie przed podpisaniem umowy z wykonawcami (tj. do 23 września 2022 

roku) niezbędna jest kwota 16.665.393 zł oraz zabezpieczenie środków na nadzory inwestorskie 

w branżach sanitarnej, budowlanej i elektrycznej w kwocie ok 2% zamówienia. Razem w 

Wieloletniej Prognozie Fajansowej w zał. 2 w wykazie przedsięwzięć dla zadania Modernizacja 

Ujęć i Stacji Uzdatniania Wody Zasilających Wodociągi Gminy Żyrzyn należy zabezpieczyć 

środki w kwocie 17.000.000 zł. Przewodnicząca poinformowała, że kwota przeznaczona na 

realizację tego zamówienia wynosi 15.250.000 zł w tym 9.975.000 zł pochodzi z dotacji z 

Programu Polski Ład.   

Pan Wójt poinformował, że wystąpiliśmy o wydanie promesy do Baku Gospodarstwa 

Krajowego z Fundusz Rządowego na rzecz Gminy Żyrzyn. Promesa stanowi zapewnienie, że 

inwestycja zostanie sfinansowana ze środków z Funduszu do kwoty we wskazanej w promesie 

w kwocie 9.975.000 zł. Pan Wójt poinformował, że jeśli nie zwiększymy dzisiaj budżetu to nie 

podpisze umowy, a promesa po miesiącu czasu wygasa i stracimy pieniądze z Banku 

Gospodarstwa Krajowego.  

Pan Wójt poinformował, że w WPF- ie w zał. Nr 2 na to zadanie zwiększamy kwotę o 1.750.000 

zł na rok 2024 czyli wszystkich wprowadzonych zmianach kwota będzie wynosiła 4.250.000 

zł. 

 

Rady Pan Tadeusz Stachyra-  zdaniem radnego należy dołożyć środki do tej inwestycji i ją 

realizować. Mamy duże środki pozyskane od państwa i należy te ujęcia robić gdyż  nie możemy 

dopuścić by za rok w Żyrzynie i w innych miejscowościach zabrakło w kranach wody. 

 

Rady Pan Krzysztof Turski- powiedział, że po części zgodzi się z radnym Panem Stachyrą, 

aczkolwiek obawia się, że trzeba będzie szukać pieniędzy w 2023 roku i 2024 roku by spiąć 

budżet. W przyszłym roku mamy zacząć dwie inwestycje na które mamy przyznane środki  z 

drugiej edycji Polskiego Ładu i też nie wiadomo, czy one uda się wykonać w zaplanowanych 

środkach. Radny zapytał, czy w związku z tym będziemy brać kolejne kredyty przy obecnych 

oprocentowaniach i ogromnych odsetkach. 

 

Z-ca Wójt Pan Marcin Sulej- poinformował, że inwestycja ujęć wodnych była szacowana w 

ubiegłym roku i w porównaniu do tego roku bardzo dużo się zmieniło. Natomiast jeśli chodzi 

o kolejne inwestycje: budowa budynku urzędu  i termomodernizacja szkoły w Żyrzynie – 

inwestycje były szacowane po podwyżkach. 

 

Radny Pan Zbigniew Matraszek- powiedział, że pieniądze są ważne i nie można od tego 

odbiegać, ale ważne jest też aby ludzie mieli dostęp do wody. Może dojść do takiej sytuacji w 

Żyrzynie, że wodę trzeba będzie brać z Bałtowa. Ujęcie wody w Żyrzynie jest w stanie 

tragicznym, a Żyrzyn rozbudowywuje się bardzo, przybywa nam coraz więcej mieszkańców i 

dla naszych dzieci oraz mieszkańców  Żyrzyna  i Zagród  powinniśmy wykonać tą inwestycję. 

 

Radny Pan Sebastian Walaszek- zapytał, jaką formę finansowania tego zadania Wójtowie 

przewidują.  

 

Skarbik Pani Małgorzata Wolska- Król- powiedziała, że sytuacja zadłużenia gminy nie jest 
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znacząca ani wysoka. Na koniec roku 2022 zostanie nam kredytu 4 mln. zł. Przy naszej 

gospodarce finansowej spłacić 1 mln. zł w skali roku nie jest wydatkiem abstrakcyjnym i nie 

do wykonania. Deficyt obecnie naszej Gminy nie jest wysoki i nawet gdybyśmy wzieli kredyt 

to nie jest to taka sytuacja, że nasze finanse chylą się ku upadkowi.  

 

Rady Pan Zbigniew Matraszek- powiedział, że przy tej inflacji jeśli tego nie zrobimy to te 

pieniądze nie będą miały tej wartości, co mają teraz bo inflacja ciągle rośnie.  

 

Przewodnicząca Rady- powiedziała, że żadna inwestycja dla gminy nie jest łatwa przy takich 

dużych pieniądzach, zawsze Gmina ponosi ryzyko. Przewodnicząca uważa, że jak mamy 

pieniądze z Polskiego Ładu to należy się pochylić nad tym, bo na przestrzeni tych lat różne 

były sytuacje i powinniśmy iść dalej z optymizmem na przyszłość, i tak należałoby spojrzeć w 

tym momencie.   

 

Radny Pan Marcin Feldman- powiedział, że nasze ujęcia wody i wodociągi są z lat 90-tych i 

są na skraju wyczerpania. Remontowanie ich lub budowanie nowych z własnych pieniędzy 

przez naszą gminę będzie prawie niemożliwe, a obecnie stracić prawie 10 mln. zł., które 

pozyskaliśmy na ten cel jest mało gospodarne ze strony Gminy.  

 

Pan Wójt- poinformował, że jest nadzieja dla samorządowców, ponieważ ostatnio prezydent  

podpisał ustawę o przekazaniu środków i każda z gmin ma dostać minimum 2.800.000 zł. Te 

pieniądze wpłyną do gminy i będziemy decydować na co je wydamy. Równie dobrze z tych 

środków możemy spłacić kredyty by nie płacić odsetek.  

 

Radny Pan Tomasz Guz- powiedział, że należy robić wszystkie zaplanowane ujęcia wody i 

słusznym jest zabezpieczyć środki w budżecie na tą inwestycję.  

 

Radny Pan Jan Trybula- powiedział, że jest za dofinasowaniem tej inwestycji, ale również za 

ograniczeniem inwestycji, które nie są konieczne i mogą poczekać na ich realizację w innym 

terminie (hale sportowe, drogi, budowa budynku gminy). 

 

Radny Pan Tadeusz Stachyra- powiedział, że nie ma się nad czym zastanawiać i powinniśmy 

dołożyć do tej inwestycji, ponieważ jest za duże zagrożenie braku wody w kranie. Mamy 

szkoły, DPS i mieszkańców- każdy jest przyzwyczajony do wodociagów, a do tego nie każdy 

ma swoje ujęcie pod postacią studni głębinowej.  

 

Radny Pan Adam Chachaj- odniósł się do wypowiedzi Pana Jana Trybuły. Powiedział, że 

jeśli wydatkowano na projekty techniczne hal sportowych w Osinach i Skrudkach to teraz 

trudno sobie zaprzeczyć nad wcześniejszymi decyzjami by takie hale powstały, aczkolwiek 

podziela troskę o finanse, bo dziś nikt tego nie może przewidzieć co będzie w przyszłym roku. 

Zdaniem radnego to co zostało zaplanowane w budżecie trzeba to kontynuować i realizować.  

 

Radny Pan Krystian Lendas- powiedział, że jeśli nie zrobimy teraz wodociągów, a skupimy 

się np. na budowie budynku gminy i halach sportowych to będzie ciężko wśród mieszkańców 

usprawiedliwić to, że nie ma wody, ale zapraszamy do nowego budynku gminy. Trzeba zrobić 

ujęcia wody  bo gmina jest duża a za 2-3-4-5 lat będziemy się cieszyć, że tak tanio ta inwestycja 

nas kosztowała, bo w przyszłości nic nie będzie tanie. Mamy 10 mln zł. i musimy to zrobić. 

Pani Skarbnik jest spokojna o finanse to i radni powinni być spokojni w tej materii. Jeśli pojawią 

się kolejne realizacje projektów, które mamy już w planach to będziemy je konsekwentnie 

wykonywać bo one kosztują 2-3 mln. zł a nie 20 mln. zł i te małe projekty też zostaną miejmy 
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nadzieję zrealizowane.  

 

Uchwała Nr XXVI/229/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 19 września 2022 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej została podjęta w głosowaniu jawnym, większością głosów 

tj.; 

 

• „za” – 12 (T. Gruda, A. Chachaj, L. Kozak, Z. Kozdrój, K. Lendas, J. Trybuła, M. 

Feldman, Z. Matraszek, J. Osiak, T. Stachyra, S. Walaszek, T. Guz) 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 1 (K. Turski) 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

 

W sprawach różnych radny Pan Adam Chachaj powiedział, że w ostatnim czasie pan premier 

Morawiecki wydał dekret w sprawie oszczędzania energii i każda gmina ma się do tego 

ustosunkować. Radny zapytał jak nasza gmina rozwiąże ten problem i jaką ma koncepcję. 

 

Wójt Pan Andrzej Bujek- odpowiedział, że jest takie polecenie ze strony rządu, że każdy 

samorząd ma zmniejszyć 10% zużycia energii. Poinformował, że prawdopodobnie zostanie 

wydłużona nocna przerwa w oświetleniu ulicznym. Na komisji Budżetowej Pan Wójt 

informował, że prawdopodobnie podejmiemy taką decyzję, że tam gdzie nie ma komunikacji 

miejskiej oświetlenie uliczne zostanie wyłączone w godzinach 22-5.30, natomiast  w 

miejscowościach gdzie jest komunikacja miejska, oświetlenie uliczne będzie wyłączane od 

godz. 23 do godz. 5.00. 

 

Radny Pan Zbigniew Matraszek- poinformował, że w dniu wczorajszym na skrzyżowaniu ul. 

Tysiąclecia z drogą „baranowską” doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Powiedział, że 

widoczność jest bardzo utrudniona przez drzewa oraz krzaki i poprosił o zgłoszenie tego 

problemu do Zarządu Dróg Powiatowych w Puławach. 

 

Radny Pan Adam Chachaj-  powiedział, że w Strzyżowicach jest podobna sytuacja i była ona 

zgłaszana rok temu. Wyjeżdżając ze Strzyżowic od strony Puław niejednokrotnie słupek tak się 

ułoży z pojazdem, że nie widać nadjeżdżającego pojazdu. Radny poprosił o zajęcie się tą sprawą 

i zgłoszenie jej do Zarządu Dróg Wojewódzkich.  

W imieniu mieszkańców Strzyżowic podziękował za pobudowanie placu zabaw i poprosił o 

wykonanie ogrodzenia.   

 

Radny Pan Jarek Osiak- podziękował, za wykonanie drogi w stronę stawu oraz obkoszenie 

poboczy przy drogach gminnych. Poprosił o wyrównanie dróg gruntowych.  

 

Radny Pan Krystian Lendas- podziękował z wykonanie odcinka drogi (240 m) na kolonii 

„dąbrówka”. Droga nie dotarła do wszystkich zabudowań, ale mieszkańcy wierzą, że w 

kolejnym budżecie znajdą się środki na dokończenie tej drogi. Radny upominał się o równiarkę, 

kamień na tę drogę by była przejezdna do drogi serwisowej. Droga ta jest o wiele krótsza dla 

mieszkańców. Poprosił o wycięcie zakrzewień  wzdłuż drogi kolonia Kośmin, a także kolonia 

Kośmin „krzyżówki” w stronę Cezaryna.   

 

Radny Pan Marcin Feldman- podziękował, za obkoszenie poboczy przy drogach gminnych. 
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Poprosił o poprawę nawierzchni drogowej, przy końcu drogi asfaltowej  koło Pana Gazdy. Przy 

opadach deszczu powstały koleiny.  

 

Radny Pan Jan Trybuła- podziękował, za poprawienie przejść dla zwierząt na drogach 

serwisowych i obkoszenie poboczy przy drogach gminnych. 

 

Radny Pan Krzysztof Turski- ponowił prośbę w sprawie uprzątnięcia gałęzi drzew, które leżą 

przy nowobudowanej drodze (na odcinku ul. Plebańskiej w Żyrzynie w stronę Woli Osińskiej). 

Radna Pani Teresa Gruda-  poprosiła o kurs MZK o godz. 10.30 do Kotlin  

Skarbik Pani Małgorzata Wolska- Król - poinformowała, że wnioski do budżetu na rok 2023 

przyjmuje do 7 października. 

 

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1630 zamknęła XXVI sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 


