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Protokół Nr XXVII/2022 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 26 września 2022 roku. 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 1500 i trwała do godz. 1530. Obrady 

odbywały się w budynku Urzędu Gminy Żyrzyn.  

 

 

Radni obecni na sesji: 

 

1. Jarosław Osiak   -uczestniczył w sesji od godziny 15:20 

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 

14. Marcin Barański  

 

Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: 

 

1. Andrzej Potyra 

 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 

1. Pan Andrzej Bujek   - Wójt Gminy Żyrzyn 

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

3. Pani Małgorzata Wolska- Król - Skarbnik Gminy Żyrzyn 

 

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 XXVII 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 zwiększenia dochodów i planowanych wydatków w uchwale budżetowej na wypłatę 

dodatków węglowych.  

 

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, M. 

Barański, 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 2.228.206,80 zł. Zmiana wynika głównie 

ze środków jakie otrzymaliśmy na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 2.197.750 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. 

Radny Pan Sebastian Walaszek- zapytał, czy kwota przekazana do gminy na wypłatę na 

dodatek węglowy  jest kwotą wystarczającą na pokrycie wszystkich złożonych wniosków do 

gminy. 

Pan Wójt- poinformował, że z kwoty przekazanej do urzędu tj. 2.197.750 zł należy odliczyć 

2% na obsługę tego programu tj. 43.955 zł, czyli zostanie do wypłaty 2.153.795 zł. Te środki 

wystarczą na obsłużenie 717 wniosków. Na dzień dzisiejszy do gminy na dodatek węglowy 
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złożono 1222 wnioski. Część z tych wniosków będzie podlegała odrzuceniu z uwagi na brak 

spełnianych wymagań formalnych, ponieważ składano więcej wniosków niż jeden adres 

nieruchomości. Pan Wójt podkreślił, że poważne ograniczenia będą dotyczyć osób, które 

wypełniły wniosek po 11 sierpnia lub w ogóle go nie zgłosiły do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków, co też czyni, że wniosek na dopłatę na węgiel  będzie rozpatrzony 

negatywnie.  Ponadto Pan Wójt poinformował, że do dnia dzisiejszego wypłynęło 7 wniosków 

ze nowelizowanej ustawy – dotyczących dopłat do peletu, drewna oraz do gazu w butlach PGE.  

Uchwała Nr XXVII/230/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 26 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, M. Barański, T. Stachyra, K. Turski, S. Walaszek, T. Guz) 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 O godzinie 15.20 na salę obrad przybył radny Pan Jarek Osiak. 

 

Ad. 5 

Punkt 5 porządku obrad w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówiła 

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

uchwały budżetowej Gminy Żyrzyn należy zmienić i dostosować WPF do stanu faktycznego 

po stronie dochodów i wydatków. Poinformował, że w związku ze zmianą uchwały budżetowej 

ulega zmianie załącznik 1 WPF.  

Brak dyskusji do projektu uchwały.  

Uchwała Nr XXVII/231/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 26 września 2022 roku w sprawie 

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

 

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

Feldman, Z. Matraszek, M. Barański, T. Stachyra, K. Turski, S. Walaszek, T. Guz, J. 

Osiak) 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

W sprawach różnych radny Pan Sebastian Walaszek poprosił o korektę wycinki drzew na ul. 

Plebańskiej. Radny poinformował, że  pozostały przy tej drodze spróchniałe drzewa, które 

stwarzają zagrożenie. Poprosił o doraźną naprawę nawierzchni drogi (wysypanie tłuczniem) po 

przeprowadzonej kanalizacji na wysokości starej mleczarni w Żyrzynie.  
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Radny Pan Jan Trybula- poprosił o udzielenie informacji o wynikach negocjacji w zakresie 

dotyczącym przekazanego przez Gminę majątku na rzecz MPWiK. 

Pan Wójt- poinformował, że zaplanowane spotkanie na dzień  20.09.2022 r. o godz. 11:00 

zostało przez MPWiK odwołane i od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Wycena majątku jest 

kwestią podjęcia uchwały i powołania biegłego. Pierwsza próba powołania biegłego  nie była 

skuteczna z uwagi na stawiane wymogi przez MPWiK  oraz przez Radę Miasta - żadna firma 

nie zgłosiła się do wykonania takiego zlecenia. Była także podejmowana próba o powołaniu 

zespołu  wyceny, w której uczestnikami byłby po dwie osoby z Gminy Żyrzyn, Gminy 

Końskowola, Miasta Puławy i  MPWiK. Na ostatnim walnym zgromadzeniu wspólników temat 

ten upadł, ponieważ na wniosek przedstawiciela Gminy Końskowola został podniesiony temat, 

żeby zrównoważyć liczbę głosów komisji po stronie Gminy Żyrzyn i Gminy Końskowola by 

równała się liczbie Miasta Puławy łącznie z MPWiK –ale na takie rozwiązanie Urząd Miasta 

Puławy się nie zgodził i temat upadł. Ostatni pomysł dotyczył obniżenia wymogów dla firmy, 

która miałaby wykonać wycenę majątku. Wycena majątku miałaby być sfinansowana przez 

gminy  proporcjonalne do udziałów Gminy Żyrzyn i Gminy Końskowola, natomiast w 100% 

majątku na terenie Miasta Puławy będzie ponosiło Miasto. Ponadto Pan Wójt poinformował, 

że nie ma żadnych informacji  od przedsiębiorstwa Wody Polskie w kwestii nowych  stawek za 

wodę i ścieki.  

Radny Pan Sebastian Walaszek- zauważył, iż Gmina Żyrzyn została pominięta w prasie w 

sprawie powstania nowych posterunków policji. Radny zapytał, czy coś zmieniło się w tym 

temacie.  

Pan Wójt- poinformował, że na terenie powiatu puławskiego na pobudowanie nowego 

posterunku policji nie ma żadnej wskazanej lokalizacji. Nie mamy ostatecznej decyzji  z 

Komendy Wojewódzkiej Policji o przyjęciu wskazanej przez nas lokalizacji przy DPS w 

Żyrzynie. Wszystkie dokumenty jakie potrzebowali od gminy otrzymali, ale nie została podjęta 

żadna decyzja.    

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1530 zamknęła XXVII sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 

 


