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Protokół Nr XXVIII/2022 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 7 listopada 2022 roku. 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 1445 i trwała do godz. 1515. 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 nieobecni na sesji usprawiedliwieni: 

 

1. Marcin Barański 

 

Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni: 

 

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. 
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6. Sprawy różne i zakończenie sesji. 

 

 

Ad. 1 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda otworzyła XXVIII 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, T. 

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

• „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 1.699.840,14 zł. Zmiana wynika głównie 

ze środków jakie otrzymaliśmy na wypłatę dodatku energetycznego i węglowego w kwocie 

1.699.840,14 zł. (tj. 450 638 zł – dodatek węglowy, 1 234 200 zł – pozostałe dodatki 

energetyczne, 2,14 zł – środki z funduszu dla obywateli Ukrainy oraz 15 000 zł na realizowanie 

zadania czyste powietrze).  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego 

Pan Krzysztof Turski odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Uchwała Nr XXVIII/232/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok została podjęta w głosowaniu 
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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 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 XXVIII/233/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 7 listopada  2022 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej 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, 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 Krzysztof Turski poprosił o naprawienie lampy ulicznej przy 

posesji nr 22 w Woli Osińskiej. Zapytał w jakiej kolejności numerycznej wywożony jest azbest 

z posesji mieszkańców, którzy złożyli wniosek o jego utylizację.  Radny zapytał, czy są jakieś 

nowe ustalenia z firmą MPWiK w sprawie stawek za wodę i ścieki oraz z firmą MZK w sprawie 

dodatkowych kursów.  

Radny Pan Jan Trybula- podziękował za rewitalizacje rowu i przepustów we wsi Osiny, który 

został sfinansowany z funduszu sołeckiego. Radny zapytał, czy w przyszłym roku będą 

prowadzone prace rewitalizacyjne oczyszczania przepustów na odcinku do końca wsi. 

Radny Pan Zbigniew Matraszek- ponowił wniosek o usunięcie drzew przy drodze 

powiatowej Baranów- Puławy na wysokości skrzyżowania z ul. Tysiąclecia w Żyrzynie. Radny 

powiedział, że dalej nic w tym temacie nie zostało zrobione, a widoczność nadjeżdżającego 

pojazdu od strony miejscowości Baranów jest bardzo ograniczona. Radny poprosił o 

zdemontowanie lub wyremontowanie na placu zabaw w Żyrzynie niebezpiecznych elementów, 

które stwarzają użytkownikom placu  zagrożenie zdrowia.  

Radny Pan Adam Chachaj-  ponowił wniosek o wykoszenie zarośli od północnej strony drogi 

serwisowej w kierunku Żyrzyna. Poruszył temat w sprawie zapisu na węgiel i złożeniu 
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deklaracji. Powiedział, że niektóre osoby w wieku starszym nie dopełniły tego obowiązku ze 

względu na brak fizycznej informacji „na kartce”. 

Radna Pani Teresa Gruda- poprosiła o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg o 

wycięcie drzew, które rosną w pasie drogowym między miejscowością Kotliny- Zagrody. 

Radna poinformowała, że drzewa stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.  

Radny Pan Tadeusz Stachyra-  powiedział, że przy drodze powiatowej na końcu wsi Zagrody 

przy lesie był kopany rów i część przepustów nie zostało zrobionych (dokładnie 3 przepusty). 

Radny powiedział, że te przepusty powinny być zrobione by wody opadowe spływały do lasu, 

co zapobiegałoby w przyszłości kruszeniu powierzchni asfaltowej. 

Pan Wójt- przystąpił do udzielenia odpowiedzi na zapytania radnego Pana Turskiego. 

Poinformował, że odbiór azbestu jest uruchomiany z chwilą otrzymania środków z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pierwszy etap utylizacji wiąże się ze 

złożeniem stosownych wniosków do tutejszego urzędu przy ogłoszonym naborze, następnie te 

wnioski przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego i za jakiś czas gmina otrzymuje określną 

kwotę pieniędzy na utylizację azbestu i część wniosków za tę kwotę  zostanie pozytywnie 

zrealizowana.  Wszystkie wnioski składane są na sekretariat i tam wbijany jest stempel wpływu. 

Jeżeli są zarzuty od mieszkańców, że ktoś złożył wniosek wcześniej i nie odebrano od niego 

azbestu, a odebrano azbest mieszkańcowi, który złożył taki wniosek w późniejszym terminie to 

jest to wszystko do sprawdzenia i po takiej weryfikacji  wówczas możemy mówić, że takie 

przypadki są. Wójt powiedział, że nie powinno być takich przypadków.  

Jeśli chodzi o sprawy MPWiK to dalej trwają rozmowy. Wody Polskie odmawiają im 

zatwierdzenia taryf. Wody Polskie są gotowe zatwierdzić taryfę na 3 lata i wzrost proponują 

10%, co przy dzisiejszych cenach i rosnącej inflacji spółka MPWiK uważa, że jest to zbyt niski 

wzrost i nie jest realne, żeby przedsiębiorstwo wychodziło „na zero” przy 10% procentowej 

podwyżce zaproponowanej na 3 lata. Jeśli chodzi o ścieki to Rada Gminy Żyrzyn przyjęła 

uchwałę o dopłacie do ścieków 5 zł na m3 .  Pan Wójt poinformował, że uczestniczył na  

posiedzeniu zorganizowanym przez MPWiK dnia 3 listopada, na którym powiedział, że nie 

będzie wnioskował do Rady Gminy Żyrzyn o dopłatę do 1 m3 wody. Dodatkowo Wody Polskie 

nie chcą zakładowi  zatwierdzić taryfy którą sam wniósł, dlatego też spółka chce zrezygnować 

z obsługi miejscowości Osiny i Wola Osińska. Wójt powiedział, że zależy mu aby 

przedsiębiorstwo MPWiK Puławy obsługiwało jeszcze te miejscowości przynajmniej przez rok 

czasu, bo Związek Komunalny w Bełżycach ma zbyt mało czasu na przejęcie do obsługi dwóch 

nowych miejscowości.  Pan Wójt powiedział, że w dniu dzisiejszym zawiadomił Wody Polskie, 

że MPWiK obniży taryfę proponowaną na wodę ponieważ, będzie wnioskował do Rady Gminy, 

o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na  zakup i wymianę wodomierzy w 

miejscowości Osiny i Wola Osińska. Tym sposobem  MPWiK nie wliczy tych kosztów do 

taryfy mieszkańcom, co spowoduje niższą cenę dla odbiorców. Pani skarbik wstępnie 

zaplanowała już środki do projektu budżetu i jeśli Rada Gminy Żyrzyn przyjemnie 

proponowaną zmianę, to taryfa za wodę będzie niższa. Dodał, że wówczas cena za ścieki 

wynosiłaby  20 zł za m3, a wody 6,44 zł.    

Pan Wójt poinformował, że została zwiększona dotacja do MZK i od 1 września przywrócono 

linie o godz. 7 przez Wolę Osińską, Osiny do Puław oraz przywrócono kurs o 10:30 Zagrody- 

Żyrzyn- Puławy, a od 17 października wydłużono linię do Kotlin, ponieważ Gmina 

Końskowola przejęła koszty linii o godz.  10:30 na swoim terenie i tym samym przedłużono 
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kurs . Usługa MZK, która obecnie funkcjonuje, w przyszłym roku będzie Gminę kosztowała  

510 741 zł. Pan Wójt poinformował, że skierowana była do urzędu petycja mieszkańców z 

Żyrzyna dotycząca przywrócenia linii na godz. 7 do Puław  w sobotę i w niedzielę. 

Wnioskodawcom petycji udzielono negatywnej odpowiedzi, ponieważ ta linia była najmniej 

rentowna, miała bardzo małe obłożenie. Nadmienił, że jest możliwość przywrócenia tej linii, 

ale musimy za to dodatkowo zapłacić.  

Następnie Pan Wójt odpowiedział, na zapytanie Pana Trybuły- z funduszu sołeckiego 

wykonywany jest remont rowu do określonej kwoty w budżecie prace rewitalizacyjne zostaną 

wykonane.  W tym roku zostanie oczyszczony rów pod drogą asfaltową i nie wiadomo, czy te 

prace dalej będą kontynuowane do końca wsi w przyszył roku, ponieważ sołectwo swój fundusz 

przeznaczyło na przygotowanie budowy ul. Szkolnej. 

Pan Wójt powiedział że zgłoszenia przez radnych w sprawie usunięcia drzew, krzewów w 

Żyrzynie i w Strzyżowicach oraz udrożnień przepustów w Zagrodach zostaną skierowane  do 

Powiatowego Zarządu Dróg oraz do Wojewódzkiego Zarządu Dróg.   

W sprawie placu zabaw w Żyrzynie Pan Wójt poinformował, że jeśli coś nie będzie się 

nadawało do eksploatacji to elementy będą sukcesywnie likwidowane. 

Następnie Pan Wójt poinformował, że gmina zrobiła rozeznanie w zapotrzebowaniu węgla  dla 

naszych mieszkańców. Węgiel będzie dystrybuowany przez gminę za cenę nie większą niż 

2000 zł. Do gminy zgłosiły się 332 osoby i w sumie zgłoszenia przyjęto na  784 t. Do dnia 

dzisiejszego wpłynęło do gminy 135 pisemnych wniosków o zakup węgla i mnożąc tę wartość 

przez 3 t to zapotrzebowanie szacujemy na ok 400 t. Do gminy wpłynęło 1458 wniosków o 

dodatek węglowy z czego 101 zostało odrzuconych i wydano negatywne decyzje (deklaracja 

nie pokrywała się z tym o co wnioskuje obecnie mieszkaniec) – od tych decyzji mieszkańcy 

mają prawo się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Dotychczas 

wpłynęło dwa takie odwołania, które zostały negatywnie rozpatrzone i odesłane do Kolegium 

Odwoławczego. 179 decyzji zostało pozostawionych bez rozpatrzenia, są to gospodarstwa z 

których na jeden adres wpływały dwa i więcej wniosków.  W takich przypadkach pozytywnie 

został przyjęty do realizacji pierwszy wniosek, a każdy następny jest pozostawiony bez 

rozpatrzenia. Na dzień dzisiejszy dla 295 wnioskodawców należy się  dodatek po 3 000 zł   i 

brakuje na to w budżecie 885 000 zł – jeżeli te pieniądze wpłyną do budżetu, wówczas 

ponownie zostanie zwołana sesja nadzwyczajna. Pan Wójt przypominał, że do budżetu 

wpłynęło 1 200 000 zł na inne źródła ciepłe– pelet (3 000 zł), olej opałowy (2 000 zł), drewno 

(1 000 zł), LPG gaz z butli (500 zł). Do dziś na te źródła wpłynęło 48 wniosków na pelet, 72 

na drewno, 4 wnioski „na inne” oraz jeden wniosek na LPG.   

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

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

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 


